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1 ZáDy k sObě ST

Pomocí této hry  můžeme dosáhnout dobrého promísení velké skupiny 
dětí. Snažte se vyhnout tomu, aby se spolu ve dvojicích ocitli nejlepší 
kamarádi.

Co potřebujeme
Nic

Jak hru hrajeme
Rozdělte skupinu do dvou stejně velkých družstev. Je‑li to nutné, ať 
hráče rozpočítá vedoucí. Nevysvětlujte důvody a postavte družstva do 
dvou řad čelem k sobě. Pak všem řekněte, aby se otočili zády k sobě 
a o krok couvli. Dvojice teď budou stát zády k sobě a zůstane mezi nimi 
tolik místa, abyste mohli mezi dvěma řadami procházet a střídavě klást 
každé dvojici otázky. Hráči se nesmí otáčet ani ohlížet, jinak vypadá‑
vají ze hry. Mohou se dívat jen před sebe. 

Procházejte mezi řadami a každému z dvojice položte jednu otázku, 
která se týká jeho protějšku. Za každou správně zodpovězenou otázku 
získají pro svoje družstvo bod. Otázky se mohou opakovat. Důležité je 
jedině to, aby nikdo dopředu nevěděl, jakou otázku dostane.

Vzorové otázky
Jaké má tvůj spoluhráč oči?
Jakou má tvůj spoluhráč barvu vlasů? 
Má na sobě tvůj spoluhráč něco modrého? Hnědého? Zeleného?
Má na sobě tvůj spoluhráč nějaké šperky?
Má tvůj spoluhráč na nohou botasky? 
Má na sobě tvůj spoluhráč tričko?
Má tvůj spoluhráč kudrnaté vlasy?

Máte‑li chuť, improvizujte. Pokud má například některé dítě tričko 
s nápisem, zeptejte se, co tam má napsáno. Jestliže má na sobě odznak, 
požádejte spoluhráče, ať jej popíše. Dejte si pozor, abyste nekladli pří‑
liš osobní otázky, např. ohledně váhy, akné nebo čehokoli podobného. 

Pokud hraje jen malý počet hráčů, můžete projít řadou podruhé 
a dát si další kolo. 
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Téma – vzhled
Nakolik si skutečně všímáme lidí kolem sebe a nakolik se o ně doo‑
pravdy zajímáme? Souvisí míra, do jaké si uvědomujeme jejich vzhled, 
s tím, jak velkou či malou pozornost věnujeme tomu, jací jsou uvnitř, 
jejich nadějím, starostem a potřebám?

Ježíš zná všechny stránky každého z nás a zajímá se o ně.

Vzhled, zájem, Ježíš nás zná a zajímá se o nás

2 POšLi PyteL DáL T

Velmi jednoduchá a hodně ztřeštěná hra, která se nejlépe hraje hodně 
rychle. 

Co potřebujeme
Magnetofon, CD přehrávač či jiný zdroj regulovatelné hudby, černý 
plastový pytel na odpadky s co nejvíce kusy různých oděvů. (Pytel ne‑
smí být příliš těžký, aby mohl dobře kolovat!)

V pytli mohou například být:
Všechny možné pokrývky hlavy – klobouky proti slunci, basebalové 
čepice, sprchovací čepice, kulichy s bambulí, nylonové noční košile, 
zástěry, šátky, spodničky, vesty, rukavice, fotbalové podkolenky, spole‑
čenské košile, montérky. 

Dobře poslouží cokoliv, co moc neváží a člověk si to na sebe snadno 
natáhne. 

Jak hru hrajeme
Celá skupina se rozsadí do kruhu. Pytel nahoře volně zavažte. Až za‑
čne hrát hudba, musí pytel začít putovat z ruky do ruky jako ve hře 
„Pošli balíček dál“ (č. 43). Jakmile hudba umlkne, musí ten, kdo právě 
drží pytel v ruce, rozvázat provázek, strčit dovnitř ruku (nepřipouští se 
žádné vybírání a přebírání, nebo dokonce nakukování!) a vyndat kus 
oděvu. Ten si pak musí obléci nebo nasadit a nechat si jej na sobě až 
do konce hry. 

Hra pokračuje, dokud není pytel prázdný a všichni nevypadají do‑
statečně potrhle. Snažte se to zařídit tak, aby na konci hry měl každý 
na sobě alespoň jeden kus oděvu. Pokud chcete, můžete nyní vyhlá‑
sit módní přehlídku. Ať se všichni za hudebního doprovodu projdou 
po místnosti (společně) a teprve pak si sednou a všechno si svléknou. 
Buďte citliví, a pokud se někdo cítí trapně, nenuťte ho. Jestliže však 
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