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STOLNÍ HRY PRO KAŽDÉHO

Nedávno jsme d lali v klubovn  velký úklid. P i ukládání v cí do sk ín  na nás najednou vypadla stolní 
hra Dixit, ješt  zabalená v originálním obalu. Jé, tu jsme p ece vyhráli loni v turnaji ve vybíjené! Jak to, že jsme na ni 
zapomn li? Víte n kdo, jak se to hraje? Rychle jsme úklid dokon ili a zbylo nám ješt  trochu asu na hru. Pravidla 
nebyla složitá, zvládli jsme to jako nic. Hned na další sch zce si to zahrajeme znovu.

Motivace:

Stolní hry (min. 5–6, pokud jich nemáme dostatek, požádáme d ti, aby zap j ily vlastní hry z domova)

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T6A.

Aktivitu lze propojit s metodickými listy C16+PL C16A, C21+PL C21A, T4.

Pot eby:

V tšina oddíl  má svou zásobárnu deskových her. Dámu, šachy, lov e nezlob se, r zné karetní hry, 
pexeso, ale i ty nov jší – Dixit, Duch, Dra í srdce, Ligreto, Lovci noci a mnohé další. Využíváme je v tšinou na tábo e, 
když prší, nebo ob as na sch zkách. N které jsou oblíbené, do jiných se moc nepouštíme. V tšinou je to tak, že když 
si hru s d tmi zahraje vedoucí, pravidla jim vysv tlí a p edvede, rády pak po ní samy sáhnou. Ale p e íst si pravidla 
a hru se samy nau it? Do toho se d tem v tšinou nechce. Ale co když to tentokrát oto íme? Z d tí se na chvíli stanou 
„vedoucí“, organizáto i, kte í budou p ipravovat akci pro ve ejnost, kamarády nebo rodi e.

Nejprve spole n  s d tmi naplánujeme akci – Odpolední herna. Hodí se nejlépe na n jaké sychravé podzimní 
odpoledne. Akce by m la být ur ena malým i velkým d tem, p ípadn  i rodi m. Dáme d tem dostatek prostoru, 
aby vymyslely název, p ipravily plakáty a letáky, domluvily se, kdo a kde plakáty pov sí nebo rozdá, p ípadn  kdo se 
postará o pozvánku v místním tisku (lze využít ML C16, C21, T4). Tuto ást plánujeme s dostate ným p edstihem!

Pak musíme p ipravit vlastní program na akci. Odpoledne má být plné stolních her. Podíváme se, jaké máme 
v oddíle k dispozici, m žeme n jaké nové koupit, n které hry m žou p inést d ti z domova. Ud láme si seznam 
her s poznámkou, pro jakou v kovou kategorii jsou ur eny. Aby se návšt vníci akce dob e bavili, musí se jim n kdo 
b hem celého odpoledne v novat, trp liv  jim vysv tlovat pravidla her, u n kterých d lat rozhod ího. To bude úkol 
pro d ti z oddílu. Rozd líme je do dvojic nebo trojic (záleží na po tu her), každá taková skupinka dostane jednu stolní 
hru, pokud možno takovou, kterou d ti moc dob e neznají. Úkolem d tí na sch zce bude nastudovat pravidla hry 
a vyzkoušet si ji, aby byly schopné tato pravidla reprodukovat a nau it „svou“ hru návšt vníky akce. 

B hem tohoto nácviku vedoucí všechny skupiny kontroluje, p ípadn  up es uje nejasnosti v pravidlech. Stejn  tak je 
vedoucí k dispozici p i pr b hu samotné akce.

Po skon ení akce nezapomeneme napsat lánek do místních novin a do Mozaiky Pionýra (viz ML C21). Spole n  
s d tmi zhodnotíme, jak se akce povedla, jak se jim líbilo v k ži organizátor , co by p íšt  ud laly jinak. Možná, že se 
Odpolední herna stane tradi ní oddílovou akcí. 

Varianta: Pokud se nechcete poušt t do velké akce pro ve ejnost, m žete stolní hry za adit pouze do programu 
sch zek. V tom p ípad  bude lepší (vzhledem k omezenému asu), aby si p edem ur ená dvojice p ipravila a nacvi ila 
„svou“ hru doma a na sch zce pak pravidla pouze vysv tlila ostatním. Záleží na po tu d tí v oddílu/na sch zce, pokud 
je jich hodn , m žete hrát 2 hry sou asn  ve skupinách.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, P ekonání, Pomoc.

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna, tábor

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a personální.

D ti se nau í hrát nové stolní hry, zorientují se v jejich pravidlech, samy zorganizují otev enou 
akci – nap . Odpolední herna.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:

Pro d ti s potížemi p i tení vybíráme spíše hry s jednoduššími pravidly, 
p i adíme takové dít  do dvojice s n kým trp livým a komunikativním. 

Vedoucí si ov í, že dít  tenému textu porozum lo (nechá si vše p evypráv t, vysv tlit d ív, než to bude dít  vypráv t 
ostatním). Nechá d tem dostatek prostoru na praktické vyzkoušení hry. Pokud je n jaké dít  plaché, stydí se p ed 
cizími lidmi nebo má vadu e i, nenutíme ho p i akci samostatn  pravidla vysv tlovat. M že jen pomáhat ostatním 
len m skupinky, p ípadn  ho pov íme fotografováním i jiným úkolem, než se „otrká“ a samo se zapojí.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


