
Aktivity vhodné na doma :-) 
 

S rodiči nebo sourozenci 
 
 
 
1) Ostrovy 
Budeme potřebovat bílé nebo barevné papíry a odlišné značky jako kamínky, knoflíky, kolečka, 
mince apod. 
Na zem položíme čtvrtky, která představují ostrovy. Z určeného místa pak postupně hráči házejí své 
barevně odlišné značky. Kdo má na nějakém ostrově tři značky, stává se jeho majitelem. Vítězí 
hráč, který má nejvíce ostrovů.  
 

 
2) Dotěrný hmyz 
Budeme potřebovat klobouk, šátek, srolované noviny.  
Jeden hráč si vezme na hlavu klobouk a do ruky srolované noviny, oči má zavázané šátkem. Ostatní 
hráči se rozestaví do kruhu – představují dotěrný hmyz, snaží se přiblížit k hráči se zavázanýma 
očima a sebrat mu klobouk. Komu se to podaří, vystřídá hráče uprostřed kruhu, koho však při tom 
hráč s kloboukem plácne srolovanými novinami, ten musí odejít stranou a udělat 10 dřepů. Potom 
se zase může vrátit do hry a znovu se pokusit o získání klobouku. 
 
 
3) Schovávačka věcí 
Jestliže bydlíte v malém bytě a schovka není nic moc, schovávejte věci. Třeba hrací karty. Nebo 
nastříhané barevné papírky. Pravidlo je, že každá musí být aspoň kouskem vidět, aby nebylo 
potřeba otevírat skříně ani šuplíky. Na povel všichni začnou hledat. A kdo najde nejvíc, ten má 
právo vymyslet důmyslné skrýše příště. 
 
 
4) Hra na: kdo déle vydrží. 
K téhle hře vám postačí kousek volného prostoru, stopky a prázdný list papíru. Připraveni? Jedeme! 
„Každý člen rodiny postupně zkouší, jak dlouho vydrží stát na levé noze, pak na pravé nebo totéž se 
zavřenýma očima. Pak můžete testovat, jak dlouho kdo vydrží sedět bez židle nebo třeba mít 
ukázkově předpaženo  
 
 
 



Pohádkový kvíz 
 

 
 

 
 

• Obušku, z pytle… 
a) huš … b) ven … c) pryč 

• Honza málem…  
a) králem … b) ševcem … c) bubeníkem 

• Jak se budí…  
a) medvědi … b) trpaslíci … c) princezny 

• Hrátky s…  
a) zvířátky … b) kašpárkem … c) čertem 

• Za humny je…  
a) drak … b) Večerníček … c) obr 

• Šíleně smutná…  
a) žába … b) princezna … c) kuchtička 

• Arabela se provdala za…  
a) Honzu Nováka … b) Petra Majera … c) Jirku Bajera 

• Petr Majer měl mladšího brášku. Ten měl kamarádku. Jak se oba jmenovali? 
Napovím, že stejnou dvojici známe z pohádky o perníkové chaloupce. 
a) Jája a Pája … b) Honzík a Evička … c) Honzík a Mařenka 

• Jak se jmenoval sourozenec Arabely? 
a) princezna Xenie … b) princ Vilibald … c) Rumburak 

• S kým se měl původně princ Vilibald oženit? 
a) se Zlatovláskou … b) se Šípkovou Růženkou … c) se Sněhurkou 

• Jak se jmenoval pejsek Majerových? 
a) Pajda … b) Šmajda … c) Ťapka 

• Pes Pajda byl…  
a) kokršpaněl … b) jezevčík … c) pudl 

• Princové jsou…  
a) stateční … b) na draka … c) daleko 

• Jezerní…  
a) královna … b) víla … c) rybka 

• Létající…  
a) balón … b) zámek … c) Čestmír 

• O princezně, která…  
a) ráčkovala … b) kulhala … c) koktala 

• Třetí…  
a) polibek … b) princ … c) splněný úkol 



• S čerty nejsou…  
a) kšefty … b) žerty … c) koláče 

• O princezně Jasněnce a létajícím… 
a) talíři … b) drakovi … c) ševci 

• Jak se v pohádce Arabela jmenoval vládce světa pohádek pro dospělé? 
a) Frankenstein … b) Fantomas … c) Golem 

• Žabí…  
a) princ … b) král … c) trest 

• Z pekla…  
a) štěstí … b) smůla … c) trápení 

• Tři oříšky pro…  
a) veverku … b) čiperku … c) Popelku 

• Princ a…  
a) slunečnice … b) Večernice … c) beranice 

• Byl jednou jeden…  
a) princ … b) král … c) tulák 

• Princezna…  
a) Koloběžka I. … b) Tříkolka I. … c) Automobilka II. 

• Tři…  
a) Starci … b) Kmeti … c) Veteráni 

• Kubula a…  
a) Karel Kaligula … b) Kryštof Kolumbus … c) Kuba Kubikula 

• Jů a…  
a) Jé … b) Hele … c) Kuk 

• Které zvířátko snilo o kalhotkách s kapsami? 
a) pejsek … b) kočička … c) krteček 
 
správné odpovědi: 

01.b, 02.a, 03.c, 04.c, 05.a, 06.b, 07.b, 08.c, 09.a, 10.b 
11.a, 12.b, 13.b, 14.a, 15.c, 16.a, 17.b, 18.b, 19.c, 20.b 
21.a, 22.a, 23.c, 24.b, 25.b, 26.a, 27.c, 28.c, 29.b, 30.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začíná být venku tepleji, tak co kdybyste zkusily 
nějaké hry venku? :-) 



 
 
 
 
 
Hra na procvičení světových stran : Větrné podmínky 

 
Všichni hráči se rozestaví tak, aby měli kolem sebe dostatek prostoru (stačí na rozpažení rukou). 
Na začátek se postaví stejným směrem a určíme, že tímto směrem je sever.  
Vedoucí hry následně říká následující strany (slova):  

• sever, jih, východ, západ 
• napravo, nalevo, vítr (otočka o 360°), bezvětří (nic) 

Jakmile je nějaká z těchto stran vyslovena, musí se hráč daným směrem otočit. Pokud se splete 
nebo mu rozhodnutí trvá příliš dlouho, vypadává (a nebo si počítá trestný bod). 
Zapojit se může také vedoucí hry, který může ostatní mást - otáčet se špatným směrem, než jaký 
vyslovil.  
 

Bombardér 
 
Hrát mohou 2 a více hráčů. Každý dostane 3 kuličky, nějak odlišené od ostatních hráčů. Na zem si 
nakreslíme kruh o průměru zhruba 2 dlaní, do něj každý hráč vloží 2 své kuličky.  
Zvolíme pořadí, ve kterém se budou hráči střídat. Hráč na tahu (bombardér) se postaví ke kruhu, 
natáhne před sebe do výšky očí jednu ruku se svojí kuličkou (bomba) a tu následně vypustí. Snaží 
se touto bombou dostat co nejvíce kuliček mimo kruh. Každá kulička, která se ocitne mimo 
nakreslený kruh, získává bombardér a na konci si za každou počítá jeden bod. Svoji bombu si po 
každém tahu vezme zpět na další hody.  
Hra končí, jakmile v kruhu nezbyde žádná kulička. 
Pro případné otázky mi kdykoliv napiště na habichova@zsborek.cz J 
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