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Slalom se zavázanýma očima 
 

Kategorie:    Týmová hra 
 
Malá skupina (do 5 hráčů):  ano 
Děti (do 6 let):   ne 
Délka:     min. 30 minut 
Počet hráčů:    min. 4 
Rozmístění hráčů:   skupiny rozmístěné v prostoru   
Materiál:  předměty jako překážky, pásky na oči, 

píšťalka, stopky, velký papír, fixy 
 
Příprava: 
Vedoucí napíše na velký papír ve všech třech jazycích pojmy, které se 
budou ve hře používat (údaje o směru) a umístí ho pro všechny viditelně.  
 
cz – pl - de 
rovně - prosto - vorwärts 
zpět - w tył - rückwärts 
vlevo - w lewo - links 
vpravo - w prawo - rechts 
Stůj! - Stój! - Stop! 
 
Průběh: 
Vedoucí seznámí účastníky s výrazy pro udávání směru, které se budou ve 
hře používat. Poprosí při tom o pomoc rodilé mluvčí jednotlivých jazyků. 
Vedoucí slova několikrát opakuje a provádí zároveň odpovídající pohyby. 
Účastníci po něm opakují. Jakmile se všichni s pojmy seznámí, vytvoří 
jazykově smíšené týmy.  
 
Vždy jednomu hráči z týmu se zaváží oči. Tento hráč má za úkol překonat 
5-6 m dlouhý slalom s překážkami. Vedoucí předem rozestaví překážky. 
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Hráči se musí dostat do cíle, aniž by se dotkli překážek.  
 
Členové týmu zůstanou mimo slalom a navádějí nevidoucí tím, že na ně 
volají směry, a sice v jazyce, který právě udá vedoucí (na papíře má 
napsáno: deutsch – polski – česky nebo vlaječky jednotlivých zemí). 
Přibližně každých deset vteřin změníme jazyk. Změnu signalizujeme 
zapískáním. Pokud se hráč dotkne překážky, musí jít zpět na start.  
 
Poznámky: 

Pro tuto hru je potřeba, aby ve skupině byla určitá vzájemná důvěra. 
Měří se čas a tým s nejrychlejším hráčem získává cenu.  
Hru můžeme velmi dobře hrát i venku.  
 

 
 


