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ZÁ SOBNÍ K SPOLEČ NÝ ČH HER  

MISIJNÍ HRY 

Říjen je měsíc věnovaný misiím. Během katechismu můžeme dětem nabídnout tradiční 

hry různých národů a tím v dětech přispět k rozvoji přátelských postojů vůči nim. Mohou 

si při tom uvědomit, že jejich vrstevníci na celém světě, i přes různé těžkosti, se smějí a 

hrají tak, jako oni. 

NOZES O AVELÃS? OŘECHY LÍSKOVÉ A VLAŠSKÉ (Brazílie) 

Na zemi uděláme pomocí papírové lepenky obdélník o rozměrech 1m x 50 cm a 

rozdělíme ho na polovinu (na dva čtverce). Vytvoříme dvě skupiny: vlašáky a lískáče. 

Postavíme je do vzdálenosti asi tři metry od obdélníku a jedné skupině dáme vlašský 

ořech a druhé lískový ořech. Hráč z první skupiny položí ořech do obdélníku. Hráč 

z druhé skupiny se pak snaží hodit svůj ořech do stejného čtverce. Pokud se mu to 

podaří, získává jeho družstvo bod. Všichni z obou skupin se takto vystřídají. V druhém 

kole ti, kteří házeli, pokládají a ti, kteří pokládali, házejí.  

Druhá varianta: Každý hráč z prvního družstva dostane vlašák a každý hráč z druhého 

lískáč. První hráč položí svůj ořech do kteréhokoli čtverce. Jeho spoluhráč se snaží hodit 

svůj ořech do stejného čtverce. Když zasáhne, dostane dva body. Když se strefí do 

druhého čtverce, získá jeden bod. Když nezasáhne ani jeden, bod nezíská. Výsledek si 

zaznamenáváme. Následuje druhá dvojice. V druhém kole ti, kteří házeli, pokládají a ti, 

kteří pokládali, házejí. 

 

MBUBE – MBUBE (Jižní Afrika) 

Děti stojí v kruhu. Vybereme dvě z nich – jedno představuje lva, druhé antilopu. 

Zavážeme jim oči a postavíme je do středu kruhu. Na znamení se lev snaží chytit 

antilopu (dotknout se jí). Ostatní se snaží pomoci antilopě opakováním slov: „Mbube, 

mbube (lev, lev)“, a to slabě, když je lev daleko, silněji, když se lev přibližuje. Pokud 

lev zhruba do jedné minuty antilopu nechytí, vyměníme ho – jiné dítě se stane lvem. 

Pokud lev antilopu chytí, vyměníme antilopu.  

 

GORJAČAJA KARTOŠKA – HORKÝ BRAMBOR (Rusko) 

Děti jsou v kruhu a rychle si podávají větší bramboru. Kdo jí drží moc dlouho nebo ji 

nechá spadnout na zem, jde doprostřed a snaží se bramboru chytit. Když se mu to 

podaří, jde do kruhu a ten, kdo bramboru ztratil, jde místo něj do kruhu.  
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KABBADI – ZADRŽ DECH (Indie) 
Vytvoříme dvě skupinky – červenou a modrou. Modří se postaví ke zdi a červení se 

rozejdou po místnosti. Jedno z „modrých“ dětí se rozběhne po místnosti a snaží se 

dotknout nějakého „červeného“, přitom ale musí stále opakovat slovo KABADI. Koho 

se „modrý“ dotkne, ten se musí zastavit. Když „modrému“ dojde dech, spočítají se 

chycení a pak se role obrátí: jeden z „červených“ chytá a „modří“ utíkají. Hra se opakuje 

až do chvíle, kdy chytali všichni. Na závěr si každá skupina udělá součet všech 

chycených. Vyhrává skupina, která jich má více.  
  

Překlad a úpravy z Dossier Catechista 2/2019 – 2020 David Žofák. 


