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Do Európy hrou je tu opä

Koleso u bolo vymyslené

Publikácia Do Európy hrou II. nadväzuje na publikáciu, ktorá vyla v roku 2001 pod rovnakým názvom.
U tam sme predstavovali publikáciu ako zbierku
rôznych aktivít vhodných na medzinárodnú
mládenícku výmenu, ktoré sme sami odskúali
a ktoré boli v praxi úspené. Odpovedali sme tak na
poiadavky úèastníkov naich seminárov a kolení
v rokoch 1997 - 2000. Ani do pôvodnej publikácie
sa nám nevmestili vetky aktivity. Navye uplynuli
dva roky a zoznam sa stále roziruje.

Naa vlastná skúsenos hovorí, e v tejto oblasti u
bolo vetko raz vymyslené. Preto sa ani
nepokúame tvári, e sme autori uvedených aktivít.
Nechceme sa pýi cudzím perím. ia¾, nie je moné
vypátra pôvodných autorov aktivít uvedených v publikácii. Vetky sme videli a odskúali alebo na aktivitách v zahranièí, alebo nám ich ukázali zahranièní
kolegovia. Tie sme èerpali z rôznych publikácií,
ktorých zoznam uvádzame v závere. Budeme vak
radi, ak sa necháte inpirova a pouijete ich.

Nechceme si tieto informácie necha pre seba.
Myslíme si, e na Slovensku ete stále chýba
dostatok literatúry na skvalitnenie práce s demi
a mládeou v ich vo¾nom èase. A o to nám ide.
Da tým, ktorí v tejto oblasti pôsobia - profesionálne
alebo dobrovo¾ne - námety a nápady ako urobi
medzinárodnú aktivitu tak, aby priniesla úèastníkom
nové znalosti, zruènosti, skúsenosti a záitky. Aby sa
stali lepími, zrelími. Chceme ich pripravi na to, e
raz budú sami dospelí.

Dúfame, e pri aktivitách z tejto publikácie zaijete
príjemné chvíle.

Èo je nové v tejto publikácii?
Súèasou mládeníckych výmen sa u
neodmyslite¾ne stali aktivity na zoznámenie,
energizéry, aktivity na posilnenie tímového ducha,
aktivity na interkultúrne uèenie a hodnotenie. Preto
ich nájdete aj v tejto publikácii. Myslíme si vak,
e rovnakú pozornos je potrebné venova
oèakávaniam úèastníkov a rieeniu rôznych
konfliktov. Práve z tohto dôvodu sme zaradili
do obsahu aj takéto aktivity.
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IUVENTA - NAFYM

Èo chcem získa

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: max. 10 minút
Materiál: nalepovacie papiere alebo papiere
a lepidlá, baliace papiere, perá, fixky

Èo úèastníci chcú

Úspech kadej domácej alebo medzinárodnej aktivity záleí od viacerých faktorov. Jedným z najdôleitejích je ten, èi dokáe aktivita odpoveda na potreby,
reagova na poiadavky, èi splni oèakávania úèastníkov. Skôr ne sa pristúpi k samotnej aktivite odporúèame zisti, s akými oèakávaniami úèastníci
prili. Väèina takýchto aktivít sa realizuje
anonymne. Po zistení oèakávaní úèastníkov sa predstavia ciele aktivity a poukáe sa na to, ktoré
z oèakávaní môu by splnené a ktoré nie. Vyhneme
sa tým zbytoèným sklamaniam a narueniam aktivity výrokmi ...keby sme to vedeli, tak ...

Realizácia: Na stolièky úèastníkov prilepíme

3 samolepiace papieriky, alebo poloíme na stolièky
3 papiere a lepidlo. Vopred pripravíme baliace
papiere s 3 otázkami:
 èo chcem získa (na stretnutí, výmene, seminári..)?
 èím chcem prispie?
 èomu sa chcem vyhnú?
Poiadame úèastníkov, aby odpovedali na otázky
tým, e svoje odpovede napíu na papieriky
a nalepia na papiere na stenách. Po ukonèení písania nahlas preèítame oèakávania a objasníme, ktoré
z uvedených oèakávaní môu by splnené a v akom
rozsahu.

Èo chcem získa
Washing line
Washing line

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: cca 10 minút.
Materiál: z farebného papiera vystrihnuté makety
obleèenia a bielizne (aty, sukne, plavky,
podprsenky, ponoky ...), pagát, kancelárske
spinky, fixky

Realizácia:

Úèastníci aktivity si vyberú po jednom kuse obleèenia. Na jednu stranu napíu svoje pozitívne oèakávania a na druhú svoje obavy (èo NECHCÚ, aby sa
stalo v priebehu spoloènej aktivity). Vedúci aktivity
preèíta oèakávania a skomentuje. Vetky kusy
obleèenia vyvesíme na natiahnutý pagát a
pripevníme kancelárskymi spinkami. núru
necháme natiahnutú nejaký èas, aby si ostatní
úèastníci mohli preèíta vetky výroky.
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Tváre z balónov
Lámaèe ¾adov

Je samozrejmé, e ak sa stretnú na medzinárodnej
mládeníckej výmene (alebo na inom medzinárodnom podujatí) dve neznáme skupiny - atmosféra je
spoèiatku napätá. Aj keï skupiny spolu komunikovali prostredníctvom listov, faxov alebo emailov, je tu
ve¾a faktorov, ktoré robia prvé hodiny na spoloènej
aktivite zloité: komunikácia v cudzom jazyku, vlastné nízke sebavedomie, strach z neznámeho. Úlohou
mládeníckych vedúcich je prekona tieto bariéry,
natartova mladých ¾udí do komunikácie s partnerskou skupinou. Urèite ste si vimli, e na zaèiatku
sa národnostné skupiny dria spolu, sedia spolu pri
jedle a v spoloèenskej miestnosti okupujú
spoloèný priestor. Práve pre uvo¾nenie atmosféry a
spoloèný tart sú uvedené aktivity najvhodnejie.
Úèastníci zistia nielen svoje mená, ale aj ve¾a zaujímavého o sebe. A tie sa môu dobre zabavi - a to
tie nie je na zahodenie.

Tváre z balónov
Mapa
Molekuly
Hádzanie lopty
Duch stretnutia
Stolièková
Písmená z mena
Hádaj kto som
Beí k stene ten, kto...
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Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: pod¾a poètu otázok - max. 15 min.
Materiál: Balóny, fixky, pagát, výkresy, hárky
s otázkami, lepidlá

Úloha: vyplni si navzájom hárky s otázkami
(najrýchlejí vyhráva)

Realizácia: Vopred pripravíme hárky s otázkami a

podlepíme ich výkresom, aby sme u¾ahèili písanie.
Upevníme ich na povrázky (cca 50 cm). Hráèi stoja
v miestnosti. Rozdáme balóny a poiadame hráèov,
aby ich nafúkli a nakreslili naò vlastný portrét aj
s menom. Balón zaviau povrázkom, na konci
ktorého je pripevnený hárok s otázkami. Kadý, kto
u má pripravený balón, môe zaèa s otázkami. Ak
chceme ma vyplnený vlastný hárok, musíme niekoho z prítomných oslovi, spýta sa ho na otázku
z hárku, napísa odpoveï a podpísa sa. Pod¾a
poètu hráèov sa dohodneme, èi hráèi môu vyplni
jednu alebo viac otázok. Kto má vyplnený celý hárok
- vyhráva a od organizátorov dostane malú odmenu
(cukrík, èokoládu a pod.)
Príklady otázok (príklady otázok v angliètine
v prílohe):
 Vyhrali ste niekedy v lotérií?
 Èo ste zbierali, keï ste boli diea?
 Ak by ste museli by zvieraom, ktorým a preèo?
 Aký je vá ob¾úbený nábytok a preèo?
 Aký typ dovolenky uprednostòujete: pri mori,
v horách alebo v meste?
 U ste niekedy spievali sám na verejnosti?
 Ko¾ko èasu strávite denne na internete?
 Èoho sa v ivote bojíte?
 Èo na sebe nemáte rád/a?
(Slovensko-maïarský kontaktný seminár: Mladí ¾udia
a informácie, Prievidza, apríl 2002).

Mapa

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: cca 10 min.
Materiál: lepiace pásky, nalepovacie lístky, farebný
papier, fixky

Úloha: upevni si znalos mien, vytvori mapu pod¾a

toho, odkia¾ úèastníci seminára pochádzajú,
dozvedie sa nieèo zaujímavé o krajine alebo
regióne úèastníkov.
Realizácia: Na zem sa vyznaèí orientaèný bod miesto konania seminára, hranica, rieka a pod.
Úèastníci ukladajú na zem lístky so svojimi menami
a názvami miest odkia¾ pochádzajú. V krátkom predstavení majú poveda nieèo zaujímavé o svojom
meste. Môu sa vyui aj farebné papiere, úèastníci
môu kresli zaujímavosti regiónu (hrady, jaskyne,
významné produkty, ktoré ich mesto preslávili a
pod.)

Molekuly

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 5 - 10 min.
Materiál: iaden
Úloha: vymeni si v skupine názory, vizualizova èo

máme spoloèné a v èom sa líime.
Realizácia: Vedúci aktivity urèuje témy a úèastníci
vytvárajú skupiny tým, e chodia po miestnosti,
zisujú, èo majú spoloèné, svoje názory a pod¾a toho
vytvárajú skupiny. Témy sa stávajú stále viac osobnejie.

Príklady tém:







farba oèí
ob¾úbené zviera
ob¾úbený typ dovolenky
roèné obdobie, v ktorom sme sa narodili
èo je v ivote pre vás najdôleitejie

Hádzanie lopty

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: max. 5 min.
Materiál: lopta
Úloha: zapamäta si mená úèastníkov
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Hádu si loptu a
hovoria mená pod¾a pokynov vedúceho hry.

Variácie hry:





kadý hráè povie svoje meno skôr ako hodí loptu,
hráè hovorí meno toho, komu háde
hráè povie meno toho, komu hodí loptu ten, ktorému ju práve háde (napr. Jana háde Petrovi ale
hovorí Tomá tzn. Peter hodí loptu Tomáovi,
ale ete pred tým povie meno ïalieho hráèa,
ktorému bude hádza loptu Tomá).

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci
s demi a mládeou, Podhradie pri
Topo¾èanoch, marec 2002).

Duch stretnutia

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: max. 15 min.
Materiál: predmet, ktorý predstavuje ducha (symbol, totem, a pod.) stretnutia

Úloha: zapamäta si mená úèastníkov
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Prvý hráè zaèína

vetou, ktorá sa stále opakuje: VOLÁM SA PETER A
TOTO JE DUCH STRETNUTIA. Podá vec ïaliemu.
Ten pokraèuje: TOTO JE DUCH STRETNUTIA A VIEM
TO PRETO, LEBO MI TO POVEDAL PETER. JA SA
VOLÁM TOMÁ. Kadý ïalí hráè vyhlási, e TOTO je
duch stretnutia a vie to preto, lebo ho dostal od
Tomáa, ten od Petra atï.

(Peter Rolný, Seminár pre pracovníkov rómskych
organizácii, Kremnica, máj 2001).

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou,
Stará Lesná, november 2001).
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Stolièková

Hádaj kto som

z tímu hráèov

papier 6 - 10 charakteristík svojej osoby. Môu to by
informácie z osobného ivota resp. nieèo, èo sa
nedá poveda na prvý poh¾ad. Nepíe sa ani èi ide
o mua alebo enu, v medzinárodných tímoch sa
vyhýbame aj urèeniu národnosti. Papiere sa pozbierajú a vedúci aktivity ich nahlas èíta. Ostatní hádajú,
kto je autorom jednotlivých výrokov.

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: max. 5 min.
Materiál: stolièky
Úloha: rýchlo poveda meno niekoho ïalieho
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Kadý má pred

sebou stolièku, ktorá stojí na zadných dvoch
nohách. Hráèi majú za úlohu na povel prejs k ïalej
stolièke tak, aby iadna zo stolièiek nespadla na
zem. Hráè, ktorý zaèína hru, dvakrát udrie rukou po
stehne a vykríkne meno ïalieho hráèa z tímu. To je
znamenie, aby sa vetci presunuli o jednu stolièku
dopredu. Ten, ktorého meno bolo vykríknuté, má
dvakrát udrie rukou po stehne a vykríknu meno
ïalieho hráèa.

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: cca 10 min.
Materiál: papiere, fixky
Realizácia: Hráèi sú poiadaní, aby napísali na

(kolenie o vyuití lokálnych zdrojov pri medzinárodných
výmenách, Nórka, jún 2002).

(Marta Haneèáková, kolenie animátorov medzinárodných
mládeníckych výmen, Preov, november 2002).

Beí k stene ten

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 5 minút
Realizácia: Hráèi sa postavia do radu èelom

Písmená mena

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 10 minút
Materiál: papiere, fixky
Realizácia: Hráèi dostanú papier a fixku. Ich úlo-

hou je vymyslie na jednotlivé písmená svojho mena
charakteristické vlastnosti a znaky, napríklad: volám
sa Eva: E ako energická, V ako veselá a A ako
atypická, lebo ...Po predstavení sa jednotlivé papiere
nalepia na stenu, aby si úèastníci mohli pripomenú
aj neskôr niektoré mená a vlastnosti.

(kolenie o vyuití lokálnych zdrojov pri medzinárodných
výmenách, Nórsko, jún 2002).
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k stene, ktorá je vzdialená asi 10 metrov. Vedúci hry
vyhlasuje rôzne charakteristiky ako napríklad: Beí
k stene ten, kto zbieral v detstve známky. Tí,
ktorých sa to týka sa rozbehnú k stene, dotknú sa jej
a vrátia sa spä.
Poznámka: Hra vhodná aj ako energizér.
(kolenie o vyuití lokálnych zdrojov pri medzinárodných
výmenách, Nórsko, jún 2002).

Aktivity nazvané aj energizéry zaraïujeme alebo
na zaèiatku programu, alebo na konci. Na zaèiatku
preto, aby sme prebrali úèastníkov z letargie (alebo
aj spánku, lebo na výmenách sa nikdy ve¾a nespí),
alebo im umonili vydýchnu si po nároènej aktivite
a uvedomi si, e prechádzame k inej aktivite. Èo
ete môeme získa tým, e zaradíme energizér?
Èasto je to aj pocit, e vetci patríme do tej istej
skupiny, robíme nieèo spoloène. Svojím spôsobom
posilòujeme skupinového ducha.
Musíte by pripravení na rôzne reakcie. Mladí ¾udia,
ktorí nie sú zvyknutí na pravidelnú prácu v skupine,
si na tento typ aktivít musia spoèiatku trochu
privyknú. Niektorým ale budú tieto aktivity pripada
poèas celej výmeny hlúpe a zbytoèné. My vak silne
odporúèame vetkým, aby tieto aktivity urèite
zaradili medzi svoje pravidelné aktivity.

Grimasy
Krik
Zábavná chôdza
Pakománia
Elektrina
Daïový prales
Mlynèek na mäso
Sedenie bez stolièiek
Èíselná epidémia
Farby, pohnite sa
Cesto
Pozdrav tuèniakov
Skupinové onglovanie
Dlaòohypnóza
Anglická masá

Na kuelky
Mexická vlna
Tancuj ako ja
Karamba
Grimasy

Hráèi: neobmedzený poèet hráèov
Dåka trvania: cca. 3 minúty (pod¾a

nálady)

Úloha: Úèastníci robia grimasy.
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu.

Urèí sa hráè, ktorý zaène. Hráè sa
obráti na jedného zo svojich susedov a urobí grimasu. Oslovený hráè grimasu môe zopakova v
zadanom smere alebo vytvorí vlastnú grimasu, ale
tú u predvedie susedovi na opaènej strane. Hra
pokraèuje pokia¾ to hráèov baví.
Variácia: Podobný systém sa dá vyui aj
s tlieskaním. Ak tleskne hráè raz, hra pokraèuje
v zadanom smere. Ak tleskne dvakrát - smer tlieskania sa zmení do opaènej strany.

Krik

Hráèi: neobmedzený poèet hráèov
Dåka trvania: cca. 3 minúty (pod¾a poètu hráèov

ktorí budú rozohrievaní)
Úloha: Napodobòova typ a intenzitu kriku vedúceho hry.
Realizácia: Vyberie sa dobrovo¾ník, ktorý bude plni
úlohu rozohrievaèa. Tento hráè má za úlohu vybra si
¾ubovo¾né slovo a zaepka ho ostatným hráèom.
Skupina poepky slovo zopakuje. Rozohrievaè potom
zopakuje slovo, ale o èosi hlasnejie. Skupina opakuje
slovo s rovnakou intenzitou hlasu ako rozohrievaè.
Hra pokraèuje, a kým hráèi nekrièia. Tu hra môe,
ale nemusí konèi. Môeme pokraèova opaèným
smerom, keï sa slovo bude opakova èoraz tichie
a tichie. Rozohrievaè reguluje hlasitos neverbálne dirigovaním. (Na jednej mládeníckej výmene zaèali
úèastníci so slovom DINNER, keïe sme skonèili
workshop a do veèere ostávalo ete asi 5 minút!)
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Zábavná chôdza

Hráèi: min. 10
Dåka trvania: cca. 5 minút
Úloha: Vymý¾a alebo

napodobòova chôdzu
predchádzajúceho hráèa.
Realizácia: Hráèi sa rozdelia na dve rovnako ve¾ké
skupiny a postavia sa do radov oproti sebe. Urèí sa
tartový hráè, ktorý vystúpi zo svojho radu a srandovnou chôdzou sa pribliuje k svojmu protihráèovi
v druhom rade, vyzdvihne hráèa oproti a spoloène,
rovnakou srandovnou chôdzou sa zaradí do radu,
z ktorého vyiel. Hráè, ktorý bol vybratý, potom
zoberie iného hráèa a vráti sa spä do radu z ktorého
vyiel, ale vymyslí si svoj spôsob chôdze, ktorý jeho
spoluhráè musí napodobòova. Takto hra pokraèuje,
kým si kadý nevyskúa svoju zábavnú chôdzu.

Pakománia

Hráèi: minimálne 8
Dåka trvania: cca. 5 min.
Úloha: Vydáva rôzne zvuky.
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu a dria sa za ruky.

Urèí sa tartový hráè a tento zaène vydáva
akýko¾vek súvislý zvuk a súèasne stisne ruku suseda na pravej strane. Hráè vpravo zaène vydáva iný
súvislý zvuk a stisne ruku ïalieho hráèa napravo.
Takto to ide dookola, a kým sa stisk ruky nevráti
opä ku hráèovi, ktorý zaèínal. A dovtedy postupne
vetci vydávajú nejaký súvislý zvuk. V momente, keï
sa stisk ruky vráti na tart, tartový hráè prestane
vydáva zvuk a stisne suseda. Ten prestane vydáva
zvuk a stisne ruku suseda. Ten prestane vydáva
zvuk a stisne ruku svojho suseda. Takto sa pokraèuje, a kým nie je v miestnosti úplné ticho.

Elektrina

Hráèi: èím viac tým lepie
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: stolièky, noviny
Realizácia: Hráèi sedia v kruhu a dria sa za ruky.
Jeden z hráèov je elektráreò a vysiela elektrický
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prúd tzn. stisne ruku hráèovi vpravo alebo v¾avo,
a ten posiela prúd ïalej tak, e stisne ruku ved¾a
sediacemu hráèovi. Jeden z hráèov stojí v kruhu, drí
v ruke zrolované noviny a snaí sa poh¾adom
zachyti, kde je práve elektrický prúd. Ak udrie novinami hráèa, u koho je práve elektrický prúd vymenia si miesto a hra pokraèuje.

Daïový prales

Hráèi: èím viac tým lepie
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: iaden
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu.

Vedúci hry povie: Predstavte si, e sa nachádzate
v Brazílii, v jednom z posledných daïových
pralesov. Poïme si spolu vytvori aspoò zvukový
obraz takého pralesa. Ja zaènem s vydávaním zvuku
a vy sa postupne ku mne pridávajte.
Pohyby a zvuky:
1. úchanie dlaní o seba
2. lúskanie prstami jednou rukou
3. lúskanie oboma rukami (striedavo)
4. udieranie dlaòami o stehná
5. dupanie nohami
6. vetky pohyby a zvuky v opaènom poradí.

(Seminár o interkultúrnom uèení na medzinárodných stretnutiach východ - západ, Bonn, december 1996).

Mynèek na mäso

Hráèi: minimálne 5
Dåka trvania: cca 3 minúty
Materiál: iaden

Realizácia: Hráèi stoja v dvoch radoch oproti sebe,
medzi nimi je vytvorená úzka ulièka. Jeden z hráèov
postupuje ulièkou tak, e sa krúti a hráèi v radoch
ho/ju jemne masírujú. Hráèi sa menia, a kým sa
vetci nevystriedajú.

(Stretnutie regionálnych konzultantov programu EÚ MLÁDE,
ilina, máj 2001).

Sedenie bez
stolièiek

Cesto

Hráèi: minimálne 10
Dåka trvania: 2 minúty
Materiál: iaden
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu tesne za sebou. Na po-

Hráèi: minimálne 10
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Úloha: Nájs poslepiaèky k¾úèového hráèa.
Realizácia: Hráèi si zatvoria oèi. Vetci predstavujú

vel vedúceho hry si vetci hráèi sadnú na kolená hráèovi za sebou. V princípe musí kadý pohodlne sedie.
Na pokyn vedúceho vetci posediaèky vykroèia ¾avou
nohou, potom pravou - a celý kruh posediaèky kráèa.

cesto, ktoré h¾adá drodie. Ak sa stretnú dvaja
hráèi, vydajú na seba zvuk ako keï kysne cesto nieèo ako puf, puf. Ak natrafia na hráèa, ktorý
predstavuje drodie - ten im neodpovie, a to je
znamenie, e nali k¾úèového hráèa. Postavia sa
èo najbliie k nemu a mlèia. Ak sa skupinky dotknú
ïalí hráèi, skupinka mlèí a postupne sa vetci
popridávajú. Hra sa ukonèí, ak sa k skupinke pridá
aj posledný hráè.

Èíselná epidémia

(Dobrovo¾níèka Rita z Portugalska na kolení o programe
MLÁDE v Tatranských Matliaroch, január 2002).

Hráèi: minimálne 5
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: lepiace pásky, fixky
Úloha: znekodni ostatných hráèov tým, e

vykríkneme nahlas ich èíslo, ochráni vlastné èíslo
pred preèítaním.
Realizácia: Hráèi obdria od vedúceho hry èísla,
ktoré sú napísané na lepiacej páske. Túto pásku si
hráèi prilepia na èelo. Èísla sú tvorciferné a hráèi si
ich nemôu zakrýva rukou ani vlasmi. Vyuíva sa
nábytok v miestnosti, chôdza dozadu a podobne.
(tevo Zarnay, Lenka Plavúchová, Seminár k vysielajúcim
organizáciám EDS, Kremnica, 2002).

Poznámka: Hru môete pozna aj pod názvami
Na sardinky alebo Na vampírov.

Pozdrav tuèniakov

Hráèi: minimálne 10
Dåka trvania: 10 minút
Materiál: iaden
Úloha: Postupne sa pridáva do radu
zdraviacich sa tuèniakov.

Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Vedúci hry vykroèí

Farby, hýbte sa

Hráèi: minimálne 7
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: stolièky
Realizácia: Hráèi sedia v kruhu, kadému je pridelená farba, ktorú bude predstavova. Vedúci hry hovorí
v náhodnom poradí názvy farieb. Menovaná farba
si musí presadnú na ved¾ajiu stolièku vpravo. A to
aj v prípade, e na ved¾ajej stolièke niekto sedí.
Musí si sadnú na kolená hráèa zo stolièky od ved¾a.
Ak je hráè zablokovaný tým, e na jeho kolenách
niekto sedí, musí poèka a sa jeho kolená uvo¾nia

(Eva Teáková, Stretnutie regionálnych konzultantov programu
Mláde pre Európu, Zuberec 1999).

malými drobnými krokmi, s rukami pripaenými
k telu - napodobòuje chôdzu tuèniakov. Podíde
k nejakému hráèovi a pozdraví ho vysokým HIK.
Hráè mu odpovie HIK, postaví sa pred neho
a vykroèia k ïaliemu hráèovi. Hráè èíslo dva ho
pozdraví vysokým HIK, potom ho pozdraví hráè
èíslo jeden. Hráè èíslo tri sa odzdraví a pridá sa do
ich radu. Vetci urobia èelom vzad a rad teraz vedie
hráè èíslo jeden. Po pridaní ïalieho hráèa sa rad
opä otoèí a vedie hráè èíslo tri. Po pridaní sa hráèa
èíslo pä sa rad zvrtne a vedie hráè èíslo tyri.
Kadému novému hráèovi sa pozdravia VETCI hráèi
v rade.

(Dobrovo¾níèka Anaik z Francúzska, kolenie pre kolite¾ov na
miestnu prácu s mládeou, Podhradie pri Topo¾èanoch, marec
2002).
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Skupinové onglovanie

Hráèi: minimálne 10
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: to¾ko predmetov, ko¾ko hráèov (lopty,

Anglická masá

lepiace pásky, vlnené klbká, kuelky a i.)

Hráèi: minimálne 5
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Úloha: Masírova chrbát a plecia predchádzajúceho

spadnutia.

Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Pokyny vedúceho

Úloha: Hádza predmety urèeným hráèom bez
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. V prvom kole si
hádu loptu tak, aby postupne obila vetkých
hráèov v kruhu. Kadý si zapamätá od koho dostal
loptu a komu ju hodil. Pre lepie zapamätanie
môeme zopakova viackrát prvé kolo. Postupne
pridávame do hry ïalie predmety. Najlepie je ak
je v hre to¾ko predmetov ako hráèov.
(Kristián effer, kolenie kolite¾ov pre miestnu prácu
s mládeou, Podhradie pri Topo¾èanoch, marec 2002).

Dlaòohypnóza

Hráèi: minimálne 3
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Úloha: Hypnotizova resp. by hypnotizovaný

hráèa pod¾a pokynov vedúceho aktivity.

hry v anglickom jazyku. Vetci ich opakujú nahlas a
pritom vykonávajú pohyb:
1) tap, tap, tap (èítaj tep - pot¾apkávanie prstami
dlane)
2) pat, pat, pat (èítaj pet - udieranie dlaòou ruky)
3) scrape, scrape, scrape (skréjp- dlhé krabanie
nechtami po chrbte zhora dole)
4) scratch, scratch, scratch (skreè - malé a rýchle
pokrabkávanie chrbta)
5) pinch, pinch, pinch (pinè - potipkávanie chrbta)
6) punch, punch, punch (panè - udieranie zaatými
päsami tzv. buchnátovanie)
Pohyby opakujeme v ¾ubovo¾nom poradí. Aktivitu
ukonèíme zvolaním GO a udretím otvorenou dlaòou
po chrbte.
(kolenie pre animátorov medzinárodných mládeníckych
výmen, Preov, september 2002).

v smere, ktorý naznaèuje dlaò spoluhráèa.

Realizácia: Hráèi vytvoria trojice. Jeden z hráèov je

hypnotizér, ostatní dvaja hráèi sú hypnotizovaní.
Uprene h¾adia na dlaò hypnotizéra, ktorá sa
nachádza vo vzdialenosti asi 15 cm od ich oèí. Túto
vzdialenos sa snaia po celý èas hry udra. Ak hypnotizér dáva ruku k zemi, hypnotizovaní idú k zemi.
Ak naznaèuje oblúk vo vzduchu, hypnotizovaní ho
kopírujú. Po chvíli sa skupina vystrieda, kým si kadý
nevyskúa obe roly.
(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou,
Podhradie pri Topo¾èanoch, marec 2001).

Na kuelky

Hráèi: párny poèet
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Úloha: Udranie rovnováhy ako

skupina. Zvyovanie dôvery v tíme.

Realizácia: Hráèi stoja v kruhu a rozdelia sa na

hráèov èíslo jeden a dva. Vedúci hry vysvetlí, e na
jeho pokyn sa jednotky nachýlia dopredu a dvojky
dozadu. Vetci hráèi by sa mali uvo¾ni a padnú 
celou silou naznaèeným smerom. Ak skupina dobre
pracuje, rovnováha sa udrí a nikto nespadne.

(Marta Haneèáková, kolenie pre animátorov medzinárodných
mládeníckych výmen, Preov, september 2002).
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Tancuj ako ja

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: vopred pripravená nahrávka s 15 sekundo-

vými ukákami rôznych hudobných ánrov (do 30 ukáok - pop, rap, dychovka, klasika, exotická hudba a
pod.)
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Vedúci aktivity
vysvetlí,  e budú poèu rôzne nahrávky. Ich úlohou
je postupne tancova na jednotlivé melódie
a ostatní napodobòujú taneèné figúry toho-ktorého
hráèa.

I gona sej je nou je no - Vedúci ide do kruhu a
ukazuje palcom hore(jéé), dole (nou), hore, dole.
Karamba - vedúci ide do kruhu a zadupe, vracia sa.
Ostatní opakujú.
Ke samba - vedúci ide do kruhu a pokrúti bokmi,
vracia sa. Ostatní opakujú.
Èapamila kresta -vedúci si prihladí vlasy a predvedie
umelecký poh¾ad akoe do kamery.
Vedúci mení hlas: raz hovorí so smiechom, raz
plaèlivo, raz nahnevane, potom epotom a pod.
(Vyuitie lokálnych zdrojov pri medzinárodných mládeníckych
výmenách, Nórsko, jún 2002).

Mexická vlna

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Realizácia: Hráèi stoja

v kruhu. Prvý hráè predvedie
jednoduchý pohyb a ostatní
to po òom postupne zopakujú (mexická vlna). Keï vlna
dôjde k hráèovi, ktorý predvádzal - nasleduje hráè
po jeho pravej ruke so svojou figúrou, ktorú
predvedie. Hráèom vysvetlíme, e ide
o jednoduché pohyby skôr na uvo¾nenie
a rozohriatie tela.

Karamba

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 3 minúty
Materiál: iaden
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu a opakujú pohyby a

text po vedúcom aktivity. Text nemá iadnu logiku
ani význam.
Aj gona sej jéé - Vedúci ide do kruhu a pri slove
jééé zdvihne palec, vracia sa, kým ostatní
opakujú.
Aj gona sej nóu - Vedúci ide do kruhu a pri slove
nou ide palec dole, vracia sa, kým ostatní
opakujú.

U dávno neplatí: Ak si v Ríme, správaj sa ako
Riman.
Spoloèný ivot slovenských mladých ¾udí v multikultúrnej Európskej únii u je na dosah ruky. Cie¾om
medzinárodných výmen mládee je pripravi
mladých ¾udí na túto multikultúrnu realitu.
Najväèou hrozbou pre spoluitie rôznych národov a
národností je práve nepripravenos na rôzne kultúry.
Hovoríme o rôznych typoch správania, ktoré sa riadi
stereotypmi, predsudkami a etnocentrizmom.
Existenciu týchto javov v kadom z nás si musia
mladí ¾udia uvedomi ete skôr ako sa samotná
výmena zaène.
Stereotyp pozostáva z rôznych veobecne
rozírených a spoloènosou zdie¾aných názorov
a predstáv o niektorej skupine ¾udí. Zvyèajne sa
dotýkajú správania, zvykov a zjednoduujú realitu.
Urèite poznáte výroky: oni sú leniví, pinaví, puntièkárski, ¾udia v tej èasti mesta sú nebezpeèní
a pod. Niektorí mono naozaj takí sú - ale VETCI?
Niekedy sa stereotypy pouívajú aj na posilnenie
náho pocitu nadradenosti skupiny, ku ktorej
patríme voèi ostatným: Èo môeme robi - sme
proste takí: Stereotypy sú zaloené na rôznych
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názoroch alebo predstavách, ktoré sme získali
v kole, v médiách, rodine. Zoveobecnením sme ich
prisúdili k urèitej skupine ¾udí, javov alebo vecí.
Predsudok je hodnotenie, zatriedenie ¾udí do
urèitých kategórii bez toho, aby sme ich skutoène
poznali. Predsudky môu by pozitívne alebo
negatívne. Predsudky sú súèasou socializácie èloveka a je ako ich ovplyvni alebo odstráni. Je
dôleité si uvedomi, e ich má kadý z nás. Veï
robenie odhadov a záverov je také jednoduché. Èo
vak, ak ná úsudok o iných ¾uïoch nie je správny?
Predsudky a stereotypy je aké zmeni. Pomáhajú
nám toti chápa realitu. Ak realita nekoreponduje
s naimi predsudkami - je ¾ahie zmeni v naich
hlavách realitu ako zmeni predsudok. Predsudky
nám pomáhajú doplni informáciu, ktorá nám chýba.

Na ilustráciu

Èo si predstavíte, ak budete poèu vetu: Mary ila
po ulici a uvidela obchod so zmrzlinou. Spomenula
si na peniaze, ktoré dostala od babky na narodeniny
a rozbehla sa domov.
Pravdepodobne si predstavíte diea, ktoré má rado
zmrzlinu. Ak nahradíte slovo peniaze slovom
revolver - vaa predstava pomyselnej Mary bude
pravdepodobne úplne odliná. Práve zapracovali
vae stereotypy a predsudky.
Rovnako pracujú stereotypy a predsudky v prípade
náho posudzovania iných národov, národností
alebo skupín, ktoré sa z rôznych dôvodov od nás
odliujú. Sme schopní absorbova podvedome rôzne
stereotypy a predsudky o iných národoch
a pouívame ich pri rôznych príleitostiach:
 pomáhajú nám pri pochopení naej vlastnej
kultúry,
pri
 hodnotení iných kultúr a spôsobov ivota,
 upravujú nae správanie k iným kultúram,
 ospravedlòujú nae správanie a diskrimináciu
¾udí z iných kultúr.
Nae názory, správanie a jeho zdôvodnenie je silne
ovplyvòované etnocentrizmom. Znamená to, e
veríme, e naa kultúra je tá jediná SPRÁVNA
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a ostatní nie sú tak celkom úplne v poriadku.
Myslíme si, e nae hodnoty a spôsob ivota je univerzálny, správny pre vetkých ¾udí a e tí ostatní
sú iba príli hlúpi, aby pochopili taký zrejmý fakt.
Povrchný kontakt s inými kultúrami môe ete posilni nae stereotypy, lebo nae etnocentrické videnie sveta nám bráni vidie nieèo iné, ako to, èo
oèakávame, e uvidíme. Teda nau kultúru, zvyky,
hodnoty, správanie. A aj keï sa nám iné kultúry
vidia exotické a atraktívne, v dôsledku pôsobenia
naich negatívnych predsudkov ich a priori odmietneme.
Reakciami na odmietnutie iných kultúr sú také
závané javy súèasnosti ako diskriminácia,
xenofóbia, intolerancia, antisemitizmus a rasizmus.
Diskriminácia je vlastne predsudok uvedený do
ivota. Skupiny ¾udí sú oznaèené ako odliné a
diskriminované. Sú rôzne prejavy diskriminácie. Od
izolácie, právneho oznaèenia ich spôsobu ivota ako
kriminálneho, bývanie v horích podmienkach,
nemonosti voli, dosta rovnakú prácu ako ostatní,
odmietnutie vstupu na diskotéky èi èastejia náhodná kontrola zo strany polície.
Xenofóbia je strach z iných kultúr. Je to vlastne
zaèarovaný kruh. Obávame sa tých, ktorých
nepoznáme a nepoznáme ich, lebo sa ich obávame.
Xenofóbia èerpá z predsudkov a stereotypov, hoci jej
pôvod je v pocite strachu, neistoty a potrebe bráni sa
proti tým druhým. Èasto sa prejavuje v odmietnutí a
násilí voèi skupinám ¾udí z iných krajín alebo menín.
Intolerancia je nedostatok repektu a úcty k iným
praktikám, hodnotám alebo viere ako je tá naa.
Prejavuje sa tak, e ¾udia nie sú ochotní necha
iných ¾udí kona iným spôsobom alebo ma iné názory ako my. ¼udia sú vylúèení zo spoloènosti pre ich
vieru, sexuálnu orientáciu alebo len pre ich úèesy a
spôsob obliekania.
Antisemitizmus je kombináciou moci, xenofóbie, predsudkov a intolerancie voèi ¾uïom idovského vierovyznania. Najhorím výsledkom antisemitizmu bolo es
miliónov idov, ktorí zahynuli v koncentraèných
táboroch hitlerovského Nemecka na zaèiatku
20. storoèia.

Rasizmus je postavený na viere, e urèité ¾udské
charakteristiky sú vlastné urèitým ¾udským rasám a
e teda existujú rasy nadradené a podradené. Ak
chcete akceptova tento argument, musíte logicky
veri, e existujú RÔZNE ¾udské rasy.
Rasizmus = moc + predsudky.
Interkultúrne uèenie je dlhodobý proces. Nauèi sa
chápa a tolerova iné kultúry je v dôsledku pôsobenia nám vlastných predsudkov a stereotypov komplikované a rôznorodé. Prvým krokom pri príprave
skupiny na stret s inými kultúrami je poznanie seba
samých, èo nosíme v naich hlavách, kde sa tieto
predstavy vzali a e musíme by opatrní pri vyhlasovaní naich záverov a hodnotení o iných, odliných
skupinách. Tie je dôleité, aby si mladí ¾udia
preili pocit vylúèenia a diskriminácie na základe
urèitých vlastností alebo znakov.
Odporuèený postup pri realizácii aktivít záitkového
typu:
 Realizujte aktivitu.
 Zaènite diskusiu/ rozbor. Diskusia je
NAJDÔLEITEJIA èas celej aktivity.
 Vyzvite úèastníkov, aby vyjadrili ako sa cítili. Ide
èasto o negatívne pocity a niektorí mladí ¾udia
budú argumentova, e to bola blbos a budú
spoèiatku odmieta diskutova o svojich pocitoch.
Navoïte atmosféru otvorenosti. Zdôraznite, e
aktivita mala ove¾a hlbí zmysel a práve to, èo
práve cítia, je spôsobom, ako si zmysel uvedomi.
Vyzvite kadého úèastníka, aby popísal èo cítil.
 V druhej èasti diskusie úèastníci popisujú proces,
èo videli, kto èo urobil, povedal. Môete vyui aj
úlohu pozorovate¾a, ktorý práve v tejto èasti povie,
ako vnímal aktivitu a správanie zvonku.
 Skúste spoloène nájs nieko¾ko záverov z aktivity
a nájdite analógiu so skutoèným ivotom.

Limit 20
Parkovisko
Predstavte si teplé
slneèné ráno!
Oslavujme rôznorodos

Na prvý poh¾ad
Konsenzus

LIMIT 20

Hráèi: väèie skupiny
Dåka trvania: 2,5 - 3 hodiny
Materiál: balíèek hracích kariet, flipchart, fipchar-

tové papiere s vysvetlením pravidiel hry pre hráèov,
kópie intrukcií pre rozhodcov, samolepky so
znakom skupiny pre kadého hráèa, tri vreckovky,
2 sady k¾úèov (na trnganie), rú, pagát na
znevýhodnenie vybraných hráèov, 5 nafúkaných
balónov, 3 hárky papiera a ceruzky, nákres pre hru
Èínsky epot pre rozhodcov, zvonèek, hodinky.
Úloha a ciele: zai nespravodlivos a diskrimináciu.
Témy: nerovnoprávnos ivotných ancí, sila,
diskriminácia a vylúèenie, solidarita, súaivos,
nespravodlivos, vzah väèina-menina.
Realizácia: V IADNOM PRÍPADE neoznámte
hráèom, e Limit 20 je hra o diskriminácii a vylúèení,
e hra je zmanipulovaná a e bude trva len 8 kôl.
Vopred je toti urèené, e vyhrá skupina zeleòov nezáleí na tom, èi sú dobrí alebo horí. Jednoducho
vyhrajú a porota si musí vdy nájs dôvod, aby mohli
vyhra.
Na zaèiatku hry sa ale vetkým hráèom povie, e ide
o súa medzi troma skupinami a e do konca
8. kola musí skupina získa aspoò 20 bodov, v inom
prípade bude po 8. kole diskvalifikovaná. Vyberte
3 ¾udí do poroty. Týmto vysvetlite vetky pravidlá hry
v osobitnej miestnosti (pozri príloha). Ostatní sa
rozdelia do 3 skupín pod¾a toho, akú hraciu kartu si
vyberú (zelene, èervene, alude). Kadá skupina má
10 minút na vymyslenie si vlastného loga, bojového
pokriku alebo hymny (hlavným dôvodom je vytvorenie skupinového ducha a vyvolanie nadenia pre
hru). Skupiny obsadia rôzne rohy miestnosti.
Vysvetlite pravidlá a uistite sa, e kadý rozumie
pravidlám (pozri príloha). Zaènite hru.
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I. kolo
Chytanie
draèieho chvosta

Poproste hráèov kadej
skupiny, aby sa zoradili do
radu (do hada). Posledný
si upevní vreckovku za pás
nohavíc alebo sukne. Vreckovka
predstavuje draèí chvost. Úlohou je získa
èo najviac draèích chvostov. Jediný, kto
môe zobra chvost, je hlava draka, teda prvý v rade.
Zobra chvost znamená udrie posledného hráèa po
vreckovke. Ak sú hráèi pripravení, zakriète
zrozumite¾ne: TART. Po jednej minúte ukonèite hru
hlasným STOP. Poproste porotu, aby prerozdelila body.
Porota rozdelí body nasledovne:
zelene 3 body, èervene 2 body, alude 1 bod.

II. kolo
trkáè

Vetci hráèi vrátane poroty stoja v kruhu. Vysvetlite, e
túto hru hrá skupina proti skupine. Niekto (1 èlovek)
z vyhrávajúcej skupiny (zelene) naháòa niekoho zo
skupiny s druhým najvyím skóre (èervene). Potom
niekto z èerveòov naháòa niekoho zo aluïov
a nakoniec niekto zo zeleòov naháòa niekoho zo
aluïov. Obidvaja úèastníci (lovec aj chytaný) majú
zaviazané oèi a sadu k¾úèov. Vysvetlite, e keï lovec
zatrngá k¾úèmi, chytaný musí odpoveda tie zatrnganím. Kadý lov trvá presne 45 sekúnd a hráèi môu
zatrnga k¾úèmi najviac trikrát. Hra sa hrá v kruhu.
Po kadej hre ohláste nahlas víaza. Ak sa lovec pri
love dotkne chytaného, lovcova skupina získava 1 bod.
Ak nie, alebo ak chytaný lovcovi uteèie, chytaného
skupina získava 1 bod, ale niekto zo skupiny chytaného musí prejs do skupiny lovca (a do konca hry).
Pozor! alude sú znevýhodnená skupina, lebo nebudú ma ancu lovi. Tie upozorníte hráèov na
dodranie ticha a dezorientujte hráèov so zaviazanými oèami tak, e ich nieko¾kokrát otoèíte na mieste.

III. kolo
Odfukovanie balónov

Nafúkajte balóny a nahádete ich do stredu miestnosti. Vysvetlite hráèom, e ich úlohou je udra
balóny v strede a od seba pomocou fúkania. Hráèi
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si ¾ahnú na zem do tvaru trojuholníka tak, e kadá
skupina vytvorí jednu stranu. Hra trvá presne jednu
minútu. Poproste porotu, aby urèila víaza a rozdelila
body.
Zelene v tejto hre dostanú 5 bodov, èervene 1,
alude 0.

Znevýhodòovacie kolo

Vysvetlite, e skupina s najväèím poètom bodov
môe urèi, aké znevýhodnenie budú ma súperiace
skupiny. Jedna skupina bude mat nosy nama¾ované
na èerveno, druhá skupina bude mat pravú ruku
priviazanú na chrbát. Poiadajte zelene, aby sa
tímovo rozhodli, kto bude ma aké znevýhodnenie
a nech rozhodnutie nahlas oznámia. Potom sami
znevýhodnia ostatných. Upozornite hráèov, e
znevýhodnenia budú trva a do konca hry a zelene
sa musia postara o to, aby to tak bolo.

IV. kolo
trkáè

Hra ako v druhom kole. Víazná skupina získava za
kadého chyteného hráèa 2 body.

V. kolo
anca

Oznámte hráèom, e v tomto kole víaz získava trojnásobok bodov, ktoré mu budú pridelené, druhý
v poradí dvojnásobok a posledná skupina 1 násobok
získaných bodov, èie presne to¾ko, ko¾ko získala
doteraz. Úlohou skupiny je presvedèi porotu, preèo
práve ich skupina by mala ma svoj bodový výsledok
strojnásobený alebo zdvojnásobený. Dajte kadej
skupine 2 minúty na prípravu argumentov. Kadej
skupine dajte 1 minútu na argumentáciu. Zaèínajú
zelene, potom èervene, nakoniec alude. Poskytnite
porote dostatok èasu na rozhodnutie. Porota vysvetlí,
preèo rozdelila body nasledovne: body x3 pre
zelene, x2 pre èervene a x 1 pre alude.

VI. kolo
trkáè

Hra ako v druhom kole. Víazná skupina získava
3 body.

Parkovisko

VII. kolo
Èínsky epot

Poiadajte hráèov, aby si posadali na zem pod¾a
skupín jeden za druhým v rade. Vysvetlite, e posledný hráè v rade dostane intrukcie. Zavolajte ho
k porote, ktorá mu ukáe obrázok (zelene a èervene)
alebo vysvetlí slovami, èo je to na obrázku (skupine
aluïov). Posledný hráè sa potom vráti ku svojej
skupine a jeho úlohou je prstom nakresli obrázok
na chrbát hráèa pred ním. Ten potom na chrbát
hráèa pred ním a po prvého v rade a ten potom
nakreslí obrázok na papier a odovzdá porote.
Body v tomto kole: zelene 3 body, èervene 2, alude
1 bod.

VIII. kolo
trkáè

Hra ako v druhom kole. Víaz získava 4 body. Tie
oznám, e toto je posledná anca pre jednotlivcov,
ktorí chcú zmeni skupinu, ak sa nachádzajú v
skupine, ktorá zatia¾ nedosiahla Limit 20.
Porota oznámi výsledky 8. kola a tie výsledky po 8.
kole. Oznámi, ktoré skupiny nedosiahli poadovaný
Limit 20 a zagratuluje najlepím skupinám.
Nechajte chví¾u èas hráèom, aby vyjadrili svoje pocity,
a potom oznámte, e toto je v podstate koniec hry.
Poznámka:
Návod na vedenie závereènej diskusie, pravidlá pre
porotu a hráèov ako aj tipy pre organizátora hry
nájdete v prílohe.
(All, Equall - All Different, Education
Pack)

Hráèi: 10 - 12
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: zoznam rolí na osobitných listoch papiera

Cie¾ aktivity: ukáza ako nae predsudky a stereotypy ovplyvòujú nae hodnotenie v kadodennom
ivote. Táto aktivita sa zameriava na skupiny HIV
pozitívne alebo skupiny inak sexuálne
orientovaných. Je moné zaradi aj iné roly pod¾a
momentálnej situácie a skupiny.
Realizácia: Hráèi stoja na konci prázdnej miestnosti ved¾a seba. Vedúci hry im rozdá papieriky, na
ktorých sú napísané rôzne osoby, ktoré budú poèas
aktivity predstavova. Úèastníci si nemôu navzájom
ukazova svoje roly.
Zoznam moných rolí:
 homosexuál HIV pozitívny,
 34 roèná ena, dobre situovaná, príleitostne
fajèiaca marihuanu,
 32 roèná prostitútka HIV pozitívna,
 heterosexuálny enatý mu,
 heterosexuálna vydatá ena,
 24 roèná èernoka - prostitútka,
 lesbièka,
 64 roèná dôchodkyòa,
 20 roèný nezamestnaný,
 42 roèný Róm,
 16 roèný mladý èlovek na invalidnom vozíèku,
 20 roèná hluchá ena (tá sa vôbec nehýbe, lebo
nepoèuje otázky).
Vedúci hry zaène èíta otázky. Ak úèastníci
odpovedajú na otázku ÁNO - urobia krok vpred. Ak si
myslia, e odpoveï je NIE - ostatnú stá na mieste.

Otázky

Myslíte si, e osoba, ktorú predstavujete:
 môe získa ivotnú poistku?
 kandidova za poslanca?
 môe poiada o adopciu?
 môe oèakáva korektné správanie zo strany polície?
 môe dosta pôièku z banky na kúpu domu?
 môe ís pracova do zahranièia?
 môe ís na zahraniènú dovolenku?
 môe pracova ako zdravotná sestra alebo opatrovate¾ka?
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môe ma sex, kedy si zmyslí?
môe sa bozkáva so svojím partnerom
na verejnosti?
môe plánova svojich najbliích 20 rokov?
môe sa cíti bezpeène ak kráèa v noci tmavou
ulicou?
môe hovori úprimne a otvorene o sebe na
pracovisku?
môe oèakáva podporu zo strany rodiny?
môe si plánova zaloenie rodiny?
môe sa oeni/vyda za svojho partnera?
môe bez problémov cestova MHD?
môe navtívi úrad na 3. poschodí bez výahu?

Po skonèení otázok ostanú úèastníci na mieste. Sú
poiadaní, aby odhalili osoby, ktoré predstavovali
a ako sa cítili. Èo si mysleli o ¾uïoch, ktorí stáli pred
nimi alebo za nimi? Na ktoré otázky odpovedali ÁNO
a na ktoré NIE a ako sa pri tom cítili?

Okno je otvorené, záclona povieva. Máte vo¾no a
pred vami je celý deò. Pomalièky vstávate z postele,
idete do kúpelne, obleèiete si pohodlný letný odev.
Pripravujete si raòajky. Pomalièky sa naraòajkujete.
Vychádzate z domu. Idete dole ulicou. Stretávate
rôznych ¾udí. Niektorých zdravíte, lebo ich poznáte.
Vidíte na rohu kaviareò a rozhodnete sa, e si dáte
kávu na terase. Pozeráte na okoloidúcich.
Usmievate sa. Je teplé, letné, slneèné ráno.
Zaplatíte a idete smerom k rieke. Stretávate sa so
zamilovanými dvojicami, ktoré sa dria za ruku.
Jedna dvojica sa práve pobozkala. Vidíte rybárov,
manelské páry so psíkmi.
Prichádzate do parku. Vidíte mamièky ako sledujú
svoje deti na pieskovisku. Takmer na kadej lavièke
niekto sedí. H¾adáte nejakú vo¾nú. Keï ju nájdete,
sadnete si a sledujete okoloidúcich. Pomyslíte si, e
asi viacerí majú dovolenku, lebo stále okolo vás
niekto prechádza.

Úèastníci aktivity sa posadia na svoje miesta
a môe nasta iria diskusia na rôzne témy:
 sú prekáky, ktoré sme cítili naozajstné, alebo
sme len reagovali na to, ako to v ivote beí?
 èo je potrebné urobi, aby sme mohli na viaceré
otázky odpoveda ÁNO?
 preèo ¾udia reagujú v rovnakých situáciách rôzne?
Èo sú to stereotypy a predsudky?

Vedúci poiada úèastníkov hry, aby otvorili oèi. Po
chvíli ticha sa vedúci hry spýta:
Ko¾ko videli vo svojich predstavách:
 ¾udí na vozíèku?
 mentálne postihnutých ¾udí?
 ¾udí ako Rómov, èernochov, Arabov...?
 starých ¾udí?
 ¾udí rovnakého pohlavia, ktorí sa drali za ruky
alebo bozkávali?
 zmieaných manelských párov?
 bezdomovcov alebo obrákov?

Predstav si teplé slneèné ráno

V závere aktivity poukáeme na to, e väèina z nás
sa povauje za tolerantných a otvorených ¾udí. Sú
vak skupiny ¾udí, ktoré pod vplyvom stereotypov,
predsudkov a etnocentrického vnímania
nepovaujeme za úplnú súèas
spoloènosti. Otvorenému vnímaniu
sveta a tolerancii sa ete musíme uèi.

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 10 minút
Cie¾ aktivity: ukáza, e hoci si myslíme, e nie

sme rasisti a e sme tolerantní - v skutoènosti niektoré skupiny ¾udí nevnímame ako rovnocenných
obèanov.
Realizácia: Hráèi sú poiadaní, aby sa pohodlne
usadili, zavreli oèi a predstavili si príbeh, ktorý im
vedúci aktivity rozpovie. Je dôleité hovori pomaly,
príjemným hlasom a po kadej vete urobi pauzu
tak, aby si úèastníci aktivity mali naozaj èas predstavi obraz.
Príbeh: . Predstavte si teplé, slneèné, letné ráno.
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Oslavujme rôznorodos

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 5 minút
Cie¾ aktivity: poukáza na rôznorodos ¾udí a ich

kultúr a prejavi jej úctu.
Realizácia: Hráèi sedia v kruhu. Vedúci aktivity èíta
rôzne charakteristiky. Koho sa charakteristiky týkajú
- sa postaví. Celá skupina mu zatlieska, nech by
bola charakteristika akáko¾vek.
KTO
 necestoval ete nikdy lietadlom,
 fajèí,
 má homosexuálnych priate¾ov,
 má brata alebo sestru,
 niekedy nieèo ukradol,
 chová doma zviera,
 bol u predvolaný na políciu,
 sa niekedy ve¾mi opil,
 neverí v Boha,
 klamal v poslednej dobe,
 chodí pravidelne do kostola,
 neverí na sex po svadbe,
 je proti interupciám,
 je za interupcie.
V diskusii na záver poukáeme na právo kadého
jednotlivca ma svoj názor a spôsob ivota.
V demokratickej spoloènosti je tolerancia a akceptácia iných jednotlivcov ve¾mi dôleitá. Ak chcem by
sám uznávaný, vypoèutý, slobodný a astný nesmiem toto právo upiera iným ¾uïom.
(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou,
Podhradie pri Topo¾èanoch, marec 2002).

Niektorí uvidia starú enu, iní mladú dámu
v klobúku s perom. Diskutujeme o tom, kto vidí èo a
ako je to moné, e pri rovnakom obrázku máme
rôzne videnie. H¾adáme súvislos medzi naimi predsudkami a realitou aj pri strete s inými kultúrami.
(kolenie kolite¾ov o miestnej
práci s demi a mládeou, Koice,
júl 2002).

Konsenzus

Hráèi: minimálne 3
Dåka trvania: 45 minút
Cie¾ aktivity: poukáza na rôzne rebríèky hodnôt

jednotlivcov, nauèi sa prijíma kompromisy, robi
ústupky, diskutova.
Materiál: ve¾ký papier na stene alebo flipchartova
tabu¾a, nalepovacie papieriky, fixky.

Realizácia:






Na úvod je úlohou úèastníkov napísa si individuálne na nalepovacie papiere 5 najdôleitejích hodnôt, papiere sa nalepia na ve¾ký papier
tak, aby ich vetci dobre videli. Rovnaké hodnoty
sa dajú z papiera preè.
Úèastníci sú poiadaní vybra si zo vetkých
nalepených hodnôt 3 dôleité pre kadého z nich.
Ostatné hodnoty sa odstránia.
Papier sa poloí na zem, hráèi si sadnú do kruhu
a ich úlohou je vybra 8 hodnôt tak, aby boli vetci spokojní.

Diskusia a hodnotenie po aktivity:




ako ste sa cítili, keï bol niekto zásadne PROTI
hodnotám, ktoré boli pre vás dôleité?
ako ste prili ku konsenzu?

Na prvý poh¾ad

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 5 minút
Cie¾ aktivity: prvý dojem môze èasto klama.
Materiál: papiere s obrázkom mladej aj starej
eny zároveò (pozri niie).

Realizácia: Vedúci aktivity ukáe úèastníkom

obrázok a vyzve ich, aby povedali, èo na òom vidia.
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Tvorba spoloèného obrázku
Pri príprave a realizácii medzinárodnej výmeny, ale
aj akejko¾vek inej mládeníckej aktivity, je spolupráca a súdrnos celého tímu k¾úèovou podmienkou.
Nepochybne je to aj cie¾om celej profesionálnej
alebo dobrovo¾nej práce s demi a mládeou: nauèi
sa i v spoloènosti, vyjadri svoj názor, nauèi sa
podporova iných, dostáva podporu, cíti sa sebaisto, lebo vieme, e v prípade potreby je tu vdy
niekto, od koho môeme èaka pomoc.
Aktivity, ktoré nájdete v tejto èasti publikácie, majú
èasto aj ïaliu hodnotu. Pozorovate¾ ¾ahko zistí, kto
je prirodzený líder skupiny, kto vie poiada o pomoc,
kto je ju ochotní da. Zistíme, e nai mladí ¾udia sú
èasto zameraní skôr na dosiahnutie výsledku ako na
empatický, citlivý prístup k sebe navzájom. Väèina
týchto aktivít ich vedie k získaniu takéhoto postoja.
Nesmierne dôleitá je diskusia po kadej aktivite
systémom: pocity - procesy - analógia s reálnym zivotom - záver.

Tvorba spoloèného obrazu
Pavuèina
Spoloèný príbeh
Zápalka
Kolky
Levitácia
Pode¾me sa
Prechod moèiarom
Macimba
Poèítame do dvadsa

Hráèi: minimálne 4
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: ve¾ký papier na stôl (aj dva zlepené pod¾a

poètu hráèov), farbièky, lepidlá, nonice, farebné
papiere, farebné vatové tampóny, atky na zaviazanie oèí.
Cie¾ aktivity: nauèi èlenov skupiny reagova na
potreby tých druhých, zapoji aj znevýhodnených
do práce v tíme.
Realizácia: Hráèi sedia okolo stola. V prostriedku
stola je poloený materiál. Vedúci aktivity vysvetlí hráèom, e ich úlohou je spoloène pripravi obrázok, na
ktorom sa bude po skonèení aktivity nachádza dom,
auto, rieka, ovce, kvety a les. Aktivita bude saená
tým, e niektorí hráèi budú ma zaviazané oèi, niektorí
nebudú môc rozpráva a niektorí zase nebudú môc
pouíva ruky. Len niektorí hráèi budú bez handikepu. Vedúci aktivity urèí, kto bude hra akú úlohu.
Tip pre vedúceho aktivity: Úloha nevidiaceho
v skupine je najnároènejia, a preto vyberáme silné,
vedúce typy. Upozorníme týchto hráèov, e môu
kedyko¾vek skonèi so svojou úlohou, lebo ma pol
hodinu zaviazané oèi je silný záitok. Ostatné úlohy
rozdelíme skôr naopak ako sú prirodzené vlastnosti
hráèov: vedúce osobnosti do úlohy tých, ktorí potrebujú pomoc a naopak.
Zaèneme aktivitu. Upozorníme hráèov, e môu
zmeni miesta, kde sedia okolo stola, pod¾a dohody
skupiny. Po 30 minútach ukonèíme hru a otvoríme
diskusiu.

Otázky na diskusiu:










ako sa cítili úèastníci v úlohe nevidiacich, nemých
alebo bez rúk?
aké mali pocity tí, ktorí nemali iaden hendikep?
cítili sa úèastníci bez hendikepu zodpovední za
skupinu?
kto riadil aktivitu?
kto zaèal pomáha, preèo a kedy?
bolo pre nich rozhodujúce vytvorenie obrázku
alebo zapojenie vetkých do tvorby?
ktoré skupiny spoloènosti môeme povaova za
hendikepované?
kedy potrebujú nau pomoc?

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou, Stará
Lesná, november 2001).
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Pavuèina

Hráèi: minimálne 5
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: pagát, 2 stromy alebo tyèe alebo iný
objekt na upevnenie pavuèiny.

Cie¾ aktivity: upevnenie tímovej spolupráce, disku-

sia, nauèi sa prijíma a akceptova rozhodnutia tímu.

Realizácia: Medzi dva stromy upevníme pagát tak,

aby vytváral mrieku s takým poètom otvorov, ko¾ko
máme hráèov. Hráèov upozorníme, e ich úlohou je
prejs pavuèinou z jednej strany na druhú tak, aby
kadým okom preiel len jeden hráè. Nikto sa
nesmie dotknú pri preliezaní pagátu, inak sa hráè
musí vráti spä. Pre lepiu orientáciu môeme kadé
pouité oko prelepi lepiacou páskou.

Tipy na diskusiu:







Ako ste sa cítili pri tejto hre? Mali ste istotu, e
vás skupina podrí?
Ako ste sa dohodli? Bolo aké nájs spoloènú
taktiku?
Mali ste kadý monos poveda nieèo do toho,
akú taktiku pouijete?
Boli v skupine vedúce typy? Ako sa to prejavovalo?
Aké závery z toho môeme vyvodi do ïalej
spolupráce v skupine?

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou, Stará
Lesná, november 2001).

Spoloèný príbeh

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: veci, ktoré nájdeme v prírode.
Cie¾ aktivity: posilnenie tímového ducha, rozví-

janie mylienok spoluhráèov, fantázia, zábava.
Realizácia: Úèastníci aktivity sa vydajú na prechádzku do okolo zariadenia, kde sa skupina stretla. Ich
úlohou je prinies nieèo zaujímavé, èo sa nachádza

v prírode: kamienky, vetvièky, kvietky a pod. Po návrate
si skupina sadne do kruhu a vedúci hry zaène
rozpráva príbeh. V momente, kedy skonèí, musí ved¾a
sediaci úèastník aktivity pokraèova v príbehu tak, aby
mohol poui vec, ktorú si doniesol z prírody.
Príklad: Vedúci, ktorý drí v ruke nápadne biely kameò:
 Nedávno som iiel do práce a èo nevidím!? Neïaleko
odo mòa pristala vesmírna loï. Mono by som si to ani
nebol vimol, lebo bola celá akoby prikrytá nevidite¾ným pláom, ktorý odráal okolitú prírodu, ale videl
som kameò ako sa prikotú¾al po cestièke. Zdvihol som
ho, dal som si ho do vrecka a...pokraèuje Anka.
Anka, ktorá drí v ruke kôru stromu:...Keï som teda
poèula ten kameò a divný hluk, rozbehla som sa
schova do lesa, skryla som sa za strom a sledovala
som dvoch ltých psov, ktorí vyli z lode a vydali sa
smerom ku mne. Rozbehla som sa preè, ale vetrovka sa mi zachytila o kôru stromu, ktorá sa odlupovala a ja som spadla a potom...pokraèuje Peter.
(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou, Stará
Lesná, november 2001).

Zápalka

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 5 minút
Materiál: zápalky.

Cie¾ aktivity: spôsob hodnotenia vzahov v skupine,

Realizácia: Úèastníci stoja v kruhu. Vysvetlíme

hráèom, e naou úlohou je naznaèi nae postavenie v skupine. Poloíme zápalku a vyzveme ostatných, aby tak tie urobili. Postavenie zápalky naznaèuje, aké sú vzahy èlenov v skupine navzájom.
Úèastníci môu meni postavenie zápaliek dovtedy,
kým nie sú vetci spokojní. Na záver môeme (ale
nemusíme) svoje rozhodnutie, kam dáme zápalku,
okomentova.

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou, Stará
Lesná, november 2001).
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Kolky

Levitácia

tesne pri sebe. V strede stojí hráè, ktorý má zavreté
oèi (prípadne skríené ruky na prsiach) a padne
smerom na okolostojacich hráèov. Tí si stredového
hráèa zaènú posúva po obvode kruhu ako drevenú
bábiku. Vyzveme úèastníkov, aby sa úplne spo¾ahli na
svojich spoluhráèov. Vystriedame viacerých hráèov,
ale nenútime vetkých, aby sa zapojili. Aj dôvera sa
buduje postupne. Je moné, e ak túto aktivitu
vyskúate, nabudúce sa zapoja aj tí, ktorí sa na to na
prvýkrát neodváili.

stoja okolo neho. Na pokyn vedúceho hry dajú vetci
ruky nad jeho hlavu (kladú jednu ruku na druhú)
a posielajú energiu sediacemu hráèovi. Potom vyzveme hráèov, aby jedným prstom nadvihli sediaceho
hráèa tak, e mu podloíme prsty pod kolená,
pazuchy, stehná a pod. Pri ideálnom stave (spôsobenom najmä dôverou sediaceho hráèa) ho nadvihneme
ako pierko a zase poloíme.
Variácia: Hráè leí na zemi, ostatní hráèi sú rozmiestnení po celej dåke jeho tela z obidvoch strán.
Najprv sa kadý zameria na jeden bod jeho tela tak,
e oboma rukami nad daným miestom posiela
energiu do tela leiaceho hráèa, a potom opä na
pokyn vedúceho hry podloia jeden prst pod urèené
miesto a nadvihnú ho.
V závere diskutujeme o pocitoch leiaceho hráèa a
ostatných: Dôverovali hráèom? Cítili pocit zodpovednosti?

Hráèi: minimálne 6
Dåka trvania: 10 minút
Cie¾: posilnenie dôvery v tíme,
Realizácia: Úèastníci vytvoria kruh tak, e stoja

Pode¾me sa

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: pod¾a poètu hráèov 30 - 60 minút
Materiál: pod¾a individuálnych záujmov èlenov
skupiny (papier, farbièky).

Cie¾ aktivity: získanie nových informácii o èlenoch

skupiny, vytváranie ovzduia dôvery.
Realizácia: Vopred vyzveme úèastníkov aktivity, aby
si na stretnutie priniesli predmet, ktorý im pripomína
nejaké obdobie ich ivota - najèastejie detstvo,
prípadne roky dospievania. Vetci sedia v príjemnom
prostredí okolo stola (je dôleité, aby bolo ticho
a nehrala iadna hudba, snaíme sa vylúèi aj iné
ruivé zvuky v okolí). Poprosíme úèastníkov aktivity,
aby nám predstavili svoju vec a aj to, aké spomienky to
v nich vyvoláva. Nech sa snaia spomenú, èo si v tom
období mysleli a ako sa cítili. Skupina tak získava
ïalie spoloèné záitky a vzniká pocit spolupatriènosti,
lebo sme ostatným prezradili nieèo viac o sebe.
(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou, Stará
Lesná, november 2001).
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Hráèi: minimálne 6 hráèov
Dåka trvania: 10 minút
Materiál: stolièky.
Realizácia: Jeden z hráèov sedí na stolièke. Ostatní

Prechod moèiarom

Hráèi: minimálne 3 hráèi, pri väèom poète
utvoríme dve rovnako poèetné drustvá.
Dåka trvania: 30 - 45 minút
Materiál: lepiaca páska alebo pagát.
Realizácia: Na zemi pripravíme mrieku
za pomoci lepiacej pásky alebo pagátu,
ktorý lepiacou páskou pripevníme na
podlahu. Mrieka sa musí sklada z rovnako ve¾kých tvorcov a mala by by
zloená z minimálne 6 krát 10 tvorcov.
Na papier si vopred naznaèíme, ktoré
tvorce sú tzv. bezpeèné a kadia¾ vedie
pomyselná cesta cez moèiare. Skupine
vysvetlíme, e pred nimi sa nachádza
nebezpeèná cesta moèiarom

a ich skupina musí systémompokus - omyl túto
cestu nájs. Na ceste môe by v jednom momente
iba jeden hráè z kadej skupiny. V prípade, e máme
dve drustvá, zaèínajú svoju cestu oproti sebe,
súèasne ale stoja na opaèných koncoch mrieky.
Kadej skupine môeme pripravi samostatnú cestu,
ale môeme tie poui tú istú, ale z opaèných koncov. Ak sa niektorý z hráèov pomýli, musí sa vráti
a zaèína ïalí hráè. Hráèom môe pomôc informácia, e ís sa dá vdy len o jednu kocku dopredu, do
bokov, ale aj dozadu. Hráèi nesmú medzi sebou
komunikova slovami, môu vydáva iba dohodnuté
zvuky alebo pouíva znaky. Na úvod dostane
skupina èas, aby sa dohodla na stratégii. Ak hráè
stúpi na nesprávny tvorec, vedúci hry povie
È¼UP!, èím naznaèí, e rozhodnutie bolo
nesprávne a hráè sa musí vráti. Hra sa konèí
v momente, keï celá skupina úspene prejde
moèiarom. Pre väèie napätie môeme da
skupinám monos si tipnú, ako dlho im to bude
trva.
Po skonèení hry nasleduje diskusia:
 ako sa cítili pri tejto aktivite?
 cítili sa previnilo, ak ich rozhodnutie bolo
nesprávne?
 ako sa dohodli na stratégii?
 kedy v reálnom ivote pouívame metódu
pokus - omyl?

Poèítame do dvadsa

Hráèi: minimálne 5i
Dåka trvania: 5 minút
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Naou úlohou je ako

skupina zvládnu poèítanie do dvadsa tak, aby v jednom momente povedal jedno èíslo iba jeden hráè.
Nesmieme sa dohodnú vopred na iadnom spôsobe.
Ak sa stane, e dvaja alebo viac hráèov povedia naraz
jedno èíslo, poèítanie sa zaèína od zaèiatku. Cie¾om je
posilni reagovanie hráèov na seba navzájom, odhadnú reakcie a vystihnú správny moment.

Problémy a konflikty, ktoré sa v skupine na medzinárodnej výmene (ale aj pri iných aktivitách) vyskytnú alebo môu vyskytnú, môeme riei rôznymi
zaujímavými spôsobmi. Je dôleité vysvetli mladým
¾uïom, e kadý problém sa dá riei, ak o òom
budeme diskutova, ak sa budeme snai navzájom
jeden druhého pochopi. Existuje ve¾a rôznych spôsobov. A v tejto èasti nájdete dva jednoduché príklady takýchto aktivít.

Tehla
Macimba

Hráèi: minimálne 5
Dåka trvania: 5 minút
Realizácia: Hráèi stoja v kruhu. Vysvetlíme im, e

naou úlohou je sa postupne predkloni, vystrie
ruky smerom do stredu kruhu a silne krièa
mááááááááááááááááá. Postupne sa predkláòajú
vetci hráèi a keï sa predkloní posledný hráè, vetci
naraz sa musia vystrie, skrèi ruky so zaatými
päsami a naraz skríknu CIMBA. Aktivitu opakujeme, a kým sa nám to nepodarí úplne naraz.
Vhodné aj ako energizér.

Hráèi: poèet nie je rozhodujúci
Dåka trvania: 60 minút
Cie¾ aktivity: h¾adanie kreatívnych spôsobov

rieenia.

Realizácia: Rozdelíte skupinu na menie tímy. Ich

úlohou bude v 3 minútach nájs èo najviac spôsobov, na ktoré sa dá poui obyèajná tehla. Po
skonèení èasového limitu vetky skupiny preèítajú
svoje nápady. Potom vysvetlíte hráèom, e ich úlohou je za ïalie 3 minúty nájs dvojnásobný poèet
spôsobov, ako vymysleli v prvom kole. Po skonèení
èasového limitu opä preèítajú svoje nápady.
V poslednom kole dostanú 5 minútový limit, ale ich
úlohou bude vymyslie 3 krát viac spôsobov na
vyuitie tehly, ako vymysleli v prvom kole. To u prídu
na rad naozaj humorné a stretené nápady.
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Dosiahli sme vak èo sme chceli: skupina je v stave
otvorenej mysle a môeme pristúpi k hlavnej úlohe.
Vymyslie èo najviac problémov, ktoré sa môu vyskytnú pri medzinárodnej výmene v priebehu 10 minút!
Keï sa skonèí èasový limit, neèítame, èo skupiny
vymysleli, ale zoznamy problémov (èasto aj katastrofických) si navzájom vymenia a snaia sa vyriei
problémy svojich spoluhráèov. Na záver skupiny predstavia svoje rieenia. Vetky skupiny môu komentova rieenia a prichádza s novými nápadmi.

Boxing ring

Hráèi: minimálne 6
Dåka trvania: 90 minút
Cie¾: nauèi sa zvláda a riei konfliktné situácie,
uèi sa navzájom.

Realizácia: Z úèastníkov hry vytvoríme dva tímy. Ich

úlohou bude predvies situáciu pod¾a pokynov vedúceho hry. Jedna skupina hrá úlohu zápornú (predstavujú
konflikt) a druhá sa ju snaí riei. Na zaèiatku upravíme miestnos tak, aby skupiny sedeli oproti sebe na
opaèných koncoch miestnosti. Vedúci hry a prípadne
zvyní èlenovia skupiny sedia ako diváci. Vedúci hry
opíe situáciu. Skupina 1 sa poradí, ako konfliktnú
situáciu predvedie, skupina 2 si premyslí, ako bude
situáciu riei. Platí pravidlo, e ak hráèi, ktorí predvádzajú situáciu nevedia, ako ïalej pokraèova, zakrièia
STOP a hra sa preruí. Hráèi sa vrátia do svojej skupiny, kde sa poradia, èo by mali ïalej robi. Vedúci hry
obchádza obe skupiny a pomáha im, ak to potrebujú.
Po prestávke situácia pokraèuje tam, kde skonèila,
resp. sa hráèi dohodnú, od akého momentu zaèínajú
situáciu hra odznova. Skupiny môu v priebehu hry
strieda hráèov v predvádzanej situácii.

Tipy na situácie:







dvaja èlenovia výmeny sa do seba zamilovali
a nechcú sa zúèastòova spoloèného programu,
jeden èlen výmeny má problémy s iným èlenom,
pobili sa pre dievèa, o ktoré majú obaja záujem,
máme podozrenie, e jeden èlen skupiny kradne,
partnerská skupina chce ís pláva do jazera,
ktoré nie je zabezpeèené plavèíkom,
dvojica chlapcov kazí prípravu výmeny tým, e
prili opití a robia bordel.

(kolenie kolite¾ov o miestnej práci s demi a mládeou,
Stará Lesná, november 2001).
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Súèasou kadej aktivity musí by aj jej hodnotenie.
Aj tá najlepia aktivita stráca polovicu svojej úèinnosti, ak ju poriadne nerozanalyzujeme v celej
skupine a nedáme priestor vetkým sa vyjadri. Je
dôleité, aby úèastníci - a zvlá mladí ¾udia - dostali
príleitos aktivitu strávi. V dnenej uponáh¾anej
dobe èasto vnímame rôzne podnety bez monosti sa
nad nimi zamyslie a zaradi ich do svojho hodnotového rebríèka. Nesmieme pri tom zabúda na to,
e niektorí mladí ¾udia potrebujú výzvu a mierny
nátlak, aby sa vyjadrili úprimne, èo si myslia, lebo
ve¾a príleitostí a podpory na vyjadrenie svojho
názoru v systéme, akým funguje nae kolstvo
a tradièná rodina na Slovensku, nedostanú. Aj tu je
priestor ukáza im, e nech u s ich názorom ako
mládenícki vedúci súhlasíme alebo nie, je pre nás
dôleitý a nie je na tom niè zlé nesúhlasi, ak to
naozaj tak cítime. Samozrejme, e sa stretneme
s prípadmi takých jedincov, ktorí budú reagova
zásadne opaène ako väèina skupiny, najmä z túby
by zaujímaví a vyniknú, ale aj túto kategóriu
dospievajúcich mladých ¾udí dokáeme usmerni.
Najèastejie tým, e necháme iných èlenov skupiny
reagova na ich iné názory. Zásadné pravidlo:
kadý má právo na názor a ak útoèíme na nieèo, tak
na názor, nie na èloveka...

Stolièky
List sebe samému
Tri slová
Darèek pre teba
Ostrovy
Spoloèný obrázok
Magic spot

Stolièky

Darèek pre teba

ti stoja tri stolièky oznaèené ako horúca, studená,
stredná (HOT, COLD, MEDIUM). Vedúci aktivity èíta,
èo sa práve hodnotí a úèastníci si sadajú na stolièky
pod¾a toho, èi s výrokom súhlasia, nesúhlasia, alebo
je ich názor niekde uprostred. Keïe stolièky sú
len 3 a úèastníkov je obvykle ove¾a viac, sadajú si
hráèi jeden druhému na kolená.

kedy sa úèastníci ete dos dobre nepoznajú najlepie na úplný zaèiatok medzinárodnej výmeny.
Kadý úèastník si vylosuje meno niektorého hráèa
z iného tímu, ktorého nepozná. Poèas trvania
aktivity má nenápadne zisti èo najviac informácií
o danom èloveku a pod¾a toho mu pripravi darèek.
Darèeky sa odovzdávajú na konci aktivity. Darèek
má istým spôsobom súvisie s informáciami, ktoré
sme v priebehu výmeny získali, alebo vyjadrova
dojem, ktorý na nás daná osoba robí. Samozrejme,
e sa snaíme nájs nieèo pozitívne. Keï príde
k odovzdávaniu darèeka, ten, ktorý dáva darèek,
povie, èo o danej osobe zistil, a preèo mu pripravil
práve takýto darèek. Skupina môe háda, kto je
adresátom darèeka. Upozornite úèastníkov, e nie je
nutné, aby darèek bol kupovaný. Môe to by ruène
vyrobený darèek alebo list, kresba a pod. Dvojica si
navzájom odovzdá darèek a obdarovaný pokraèuje
v odovzdaní svojho darèeka inej (ale niekedy aj tej
istej) osobe.

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 10 minút
Materiál: 3 stolièky
Realizácia: Na jednej strane miestnos-

(Ildiko Gulacsi, kontaktný seminár MISSION GEHUSYP, október
2001.)

List sebe samému

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: listový papier, obálky, perá.
Realizácia: Vedúci aktivity poiada vetkých prítom-

ných, aby napísali list sebe samému. List im bude
doruèený po 6 mesiacoch od ukonèenia aktivity.
V liste by sa mali zamyslie nad tým, èo im dala
aktivita profesionálne a èo sa nauèili ako ¾udia:
o sebe, o iných, èo získali a pod. Na obálku si
napíu svoju adresu a odovzdajú vedúcemu. Písa
list samozrejme môu v svojich rodných jazykoch.

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 30 minút
Cie¾: ohodnotenie jednotlivých èlenov aktivity.
Realizácia: Zaèiatok aktivity je vhodný na obdobie,

Ostrovy
Tri slová

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 15 - 20 minút
Realizácia: Kadý úèastník dostane 3 papiere, na

ktoré napíe 3 slová, ktoré charakterizujú hodnotenú aktivitu. Vetky slová sa umiestnia do stredu kruhu, okolo ktorého hráèi sedia. Kadý má
monos vybra si jedno slovo, ktoré napísal a poveda dôvody, pre ktoré si ho vybral.

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: cca. 30 minút
Cie¾: vyjadri svoje aktuálne pocity a názory.
Materiál: nieko¾ko baliacich papierov, makety lodí,
pripináèky, vodové farby, fixky, farbièky.

Realizácia: Na zaèiatok aktivity pripravíme nieko¾ko
baliacich papierov, ktoré spolu zlepíme. Vetky
papiere nalepíme na stenu a zama¾ujeme modrou
farbou, kde necháme nieko¾ko (cca. 15) prázdnych
miest. Prázdne miesta obtiahneme èiernou fixkou to sú ostrovy. Z encyklopédií ofotíme obrázky
rôznych lodí, podlepíme ich tvrdým papierom a vystrihneme. Necháme úèastníkov, aby si kadý vybral
pre seba nejaký model lode, vyfarbili ho a oznaèili
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menom. Niektoré
z ostrovov oznaèíme
menami ako Ostrov nadenia alebo Ostrov nudy a
poiadame úèastníkov, aby zakotvili svoje lode pri
tých ostrovoch, ktoré najviac vystihujú ich náladu
alebo názor. Úèastníci tie môu obsadi niektorý
z prázdnych ostrovov a pomenova ho pod¾a aktuálnej nálady. Hodnotenie je dlhodobé a kadý druhý
resp. tretí deò sa skupina stretne a prekotví svoje
lode, alebo ich ponechá tam, kde pôvodne boli. Tie
vysvetlí svoje dôvody, preèo je postavenie ich lode
také aké je.
(Stretnutie dobrovo¾níkov programu MLÁDE v polovici projektu
EDS, Fínsko, marec 2000)

Spoloèný obrázok

Hráèi: poèet nerozhoduje
Dåka trvania: 30 minút
Materiál: ve¾ký papier, dostatoèné mnostvo farbièiek alebo vodových farieb pre kadého úèastníka.

Realizácia: Hráèi sa usadia na zem okolo papiera
a kreslia rôzne obrázky, ako videli doterají priebeh
aktivity. Platí pravidlo, e obrázok nie je majetkom
nikoho, a tak kadý môe ¾ubovo¾ne dokres¾ova do
iných obrázkov, prípadne písa rôzne komentáre
a pod. Po 15 minútach poiadame hráèov, aby
ukonèili svoje obrázky a popísali, èo nakreslili
a prípadne preèo doplnili do iných obrázkov, èo
doplnili.

(Výjazdová porada IUVENTA - NAFYM, Kremnica,
apríl 2001).

Magic Spot
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Magic spot

Hráèi: poèet hráèov nerozhoduje
Dåka trvania: 90 minút
Materiál: zápisníky a perá pre vetkých úèastníkov
aktivity.

Cie¾: osobné hodnotenie aktivity.
Realizácia: Vysvetlíme úèastníkom aktivity, e ich

úlohou je v priebehu 90 minút nájs v okolí miesto,
ktoré má zvlátny a peciálny význam pre nich osobne, kde sa dobre cítia a kde môu chví¾u rozmý¾a.
Kadý z úèastníkov dostane zápisník a pero. Platí
pravidlo, e ak aj poèas svojho h¾adania stretneme
ostatných úèastníkov, nerozprávame sa a radej sa
im snaíme vyhnú. Ak poèas náho h¾adania
magického miesta uvidíme iných úèastníkov sedie
a premý¾a, tie sa im vyhneme a nebudeme ich
rui. Keï nájdeme svoje magické miesto, nájdeme
si vhodnú polohu a zamyslíme sa nad nieko¾kými
otázkami:
 Ako hodnotím to, èo sa doteraz udialo?
 Èo som sa pri tom nauèil?
 Ako som sa správal? Èo som neurobil dobre a èo
najbliie môem urobi lepie?
 Ako vyzerá môj doterají ivot? èo chcem zmeni,
o musím pre to urobi?
Úèastníci si môu robi poznámky, alebo môu
kresli, èo vidia. Toto hodnotenie sa nikdy nebude
v pléne sumarizova, a tak si kadý musí uvedomi,
e to je èas, ktorý si venuje sám sebe. Je prekvapivé,
ko¾ko mladých ¾udí nikdy nebolo v úplnom tichu
a sami. Záitok môe by pre mnohých úplne nový
a motivujúci. Je dobre, ak máme v okolí, kde sa
výmena koná, zaujímavé prírodné prostredie.

Vetci, èo pracujeme s demi a mládeou si uvedomujeme, e vypåòame mladým ¾uïom priestor, ktorý
nemôe pokry ani kola, ani rodina. Nepokazme
výsledok naej práce nedostatoènou prípravou.
Uistime sa, e nám samým je princíp aktivity jasný
a e ho vieme zrozumite¾ne vysvetli ostatným. Nie
zriedkavo sa stáva, e dobrá aktivita zlyhá na nejasnom podaní a na nieko¾ko násobnom zaèínaní
odznova. Preto je dobre si aktivitu vyskúa najprv
v tíme vedúcich.

Vyuívame nae tri odbory, ktoré sa zameriavajú na
zber a distribúciu relevantných informácií (NAFYI),
na prieskum, výskum a vzdelávacie aktivity (NAFYD)
a na propagáciu mobility, ktorá je atraktívna pre
vetky vekové skupiny (NAFYM).
Ak Vás zaujíma, èo sa v oblasti detí a mládee práve
deje, navtívte nau web stránku: www.iuventa.sk
alebo polite svoje otázky na iuventa@iuventa.sk.
Nájdete nás na adrese:
IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava IV,
tel. 02/60253000.

IUVENTA je intitúcia Ministerstva kolstva SR, ktorá
napomáha implementova tátnu politiku voèi deom
a mládei. Naa práca je o to aia, e verejnos na
Slovensku ete veobecne neuznáva význam
a dôleitos práce tých, ktorí sa deom a mládei
v ich vo¾nom èase venujú. Ete stále sa na tento typ
práce pozerá ako na hranie sa  s demi
a mládeou. Naastie, situácia u nás ete stále nie
je alarmujúca. Rodinné hodnoty a izolovanos miest
a obcí na Slovensku spôsobujú, e mladí ¾udia
navonok pôsobia ako bezproblémová skupina,
respektíve ako niekto, kto nám (rozumej tátu alebo
samospráve) nespôsobuje také problémy, ktoré
musíme urgentne riei.
Vetko so vetkým súvisí. Mladí ¾udia na Slovensku
nie sú vetci èlenmi obèianskych zdruení alebo
mládeníckych organizácií. Napriek tomu títo mladí
¾udia tu stále sú a vzniká potreba sa im systematicky venova. IUVENTA vo svojich aktivitách
vyh¾adáva rôzne cie¾ové skupiny, ktoré túto prácu
vykonávajú, alebo môu vykonáva. Pripravujeme
aktivity pre obèianske zdruenia, v ktorých je budúcnos, podobe ako v celej Európe, práce s mládeou,
snaíme sa pomôc transformácií centier vo¾ného
èasu ako jedným z profesionálnych zariadení pre
vo¾ný èas detí a mládee. Pripravujeme vzdelávacie,
informaèné a prieskumné aktivity pre vetkých, ktorí
môu postavenie detí a mládee v súèasnosti
ovplyvni: samosprávy, VÚC, KÚ, mládenícki aktivisti
a pod.
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Otázky k aktivite Tváre z balónov
Diskusia a hodnotenie k aktivite LIMIT 20
Intrukcie pre èlenov poroty LIMIT 20
Intrukcie pre ostatných úèastníkov
LIMIT 20 mimo poroty
Zoznam pouitej literatúry

1) Emocionálna èas hodnotenia otázky







Otázky k aktivite
Tváre z balónov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Have you ever won a lottery?
Do you wear contact lenses?
What did you collect when you were a child?
Do you have any brothers or sisters?
If you have to BE an animal - which one and
why?
What is your favourite furniture in the flat?
Can you cook?
What is your favourite kind od music?
For holiday- are you sea person, mountain
person or city person?
Have you ever been to Slovakia/Hungary?
Can you play any musical instruments?
Have you ever sung in public?
Do you know the name of president in
Slovakia/Hungary?
How much time do you usually spend on internet daily?
Can you drive?
Can you say anything in Hungarian/Slovak language?
Are you really afraid of anything?

Diskusia a hodnotenie
k aktivite LIMIT 20.

V prípade ve¾kých skupín je vhodné realizova aktivitu v meních skupinkách, a potom sa stretnú spolu
s ostatnými na závereèné zhodnotenie.
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Ako ste sa cítili poèas aktivity? Menili sa vae
pocity?
Mal niekto negatívne pocity? Kedy to bolo a èo
ich spôsobilo?
Ako sa cítili zelene, keï museli niekoho
znevýhodni?
Ako sa cítili èervene a alude, keï boli v pozícii
znevýhodnených?
Ako sa cítili èlenovia poroty, keï dostali takú
ve¾kú moc rozhodova o poète bodov?

2) Transparentnos hry

Vysvetlite vetkým skryté pravidlá hry.

3) Procesy v skupine







Cítili ste spolupatriènos k svojej skupine?
Tí, èo zmenili skupinu poèas aktivity trkáè: Aké
je to by novým, outsiderom v skupine? Bolo
aké opusti pôvodnú skupinu?
Otázka pre jednotlivcov: ako aké bolo prispôsobi sa skupine a pravidlám tejto hry?
Èo to pre vás znamená, ak sa musíte prida
k nieèomu, èo sa vám nepáèi alebo vám nesedí?
Ohradili ste sa nejako proti pravidlám hry alebo
voèi celej aktivite ak sa vám nepáèila? Ako? Ak
nie - preèo?

4) Prepojenos s reálnym ivotom

Videli ste nejaké aspekty aktivity, ktoré môeme
nájs aj v reálnom ivote?
Napríklad vyuitie moci a vplyvu, súa, transparentnos, rovnos ancí, hendikepy, meniny, prispôsobenie sa situácii, podmienkam a pravidlám?
 Ktoré skupiny okolo vás sú v pozícii aluïov
z naej hry?
Kedy
nastávajú v benom ivote situácie, kedy sú

obete oznaèované za pôvodcu situácie v ktorej
sa nachádzajú (sami si za to môu)?
Èo
 sme mali urobi, aby sme zmenili pravidlá hry
ak sme s òou neboli spokojní?
Èo
 môeme v reálnom ivote urobi, aby sme
zlepili postavenie alebo podporili meninové
skupiny v naej spoloènosti?

Intrukcie pre èlenov poroty
LIMIT 20

Pozor! Nepovedzte nikomu o týchto pravidlách!
 Limit 20 je manipulatívna hra, pri ktorej je od
zaèiatku jasné, kto zvíazí!
 Vaou hlavnou úlohou je robi dojem, e skutoène
ide o fair play súa s reálnou ancou zvíazi a e
rozde¾ujete body pod¾a objektívnych kritérií a
spravodlivo.
 Hráèi si myslia, e aktivita bude pokraèova
pokia¾ niekto definitívne nezvíazí. Preto sa budú
snai získa do 8.kola minimálne 20 bodov, inak
budú diskvalifikovaní. Hráèi vak nevedia, e hra
tak èi tak skonèí po 8.kole. Snate sa ich
povzbudzova a motivova, aby dosiahli èo
najvyieho skóre.
 Nájdite vdy zdôvodnenie svojho rozhodnutia.
Pouite zvonec, aby ste upútali na seba
pozornos a mohli vyhlási výsledok.

1.




KOLO: Chytanie draèieho chvosta

Sledujte skupinu poèas hry, po skonèení hry
vyhláste nasledujúci výsledok: zelene 3 body,
èervene 2 body, alude 1 bod., zapíte body
na flipchartovú tabu¾u.
Zdôvodnite svoje rozhodnutie pod¾a toho, ako sa
hra vyvíjala, napr. zelene sa najviac snaili,
alude to nebrali váne, zelene boli viac
elegantné, jedna skupina bola príli hluèná,
prejavovali viac alebo menej tímového ducha.
Vo veobecnosti, vo vetkých nepárnych kolách
sa budete snai obvini alude, e je to ich vina,
e majú niie skóre: sú leniví, nehrajú fair,
nerepektujú pravidlá, nie sú dos sluní alebo
ich je menej ako ostatných.

2. KOLO: trkáè



Kolo nie je manipulatívne, ude¾ujeme to¾ko bodov,
ko¾ko hlási vedúci aktivity. Víaz získa 1 bod.

3. KOLO: Odfukovanie balónov



Skôr ne vyhlásite rozhodnutie, naoko sa dlho
raïte a odôvodnite svoje rozhodnutie podobnými
argumentmi ako v 1. kole. Tvárte sa, e vae
rozhodnutie bolo urobené na základe objektívnych kritérií napr.: zelene fúkali ove¾a èastejie
ako iní - keïe nikto nerátal, nikto nebude ani
protestova. Ude¾te body: zelene 5 bodov,
èervene 1, alude 0 bodov.

ZNEVÝHODÒOVACIE KOLO

Pomôte vedúcemu hry, ak vidíte, e to potrebuje.
Podporte znevýhodnenie s tým, e také boli
pravidlá od zaèiatku.

4. KOLO: trkáè



V tomto kole získava víaz 2 body. Body sa zapíu
na tabu¾u.

5. KOLO: anca






Kadý tím dostane 1 minútu, aby vás presvedèil,
e sú to práve oni, ktorým je potrebné zdvojnásobi alebo strojnásobi ich doterají poèet bodov.
Najprv si vypoèujte vetky prejavy. Potom skomentujte jednotlivé výstupy. Nakoniec vyhláste body.
Dôvody môu by podobné ako v predchádzajúcich nepárnych kolách, navye môete prida
poznámky, týkajúce sa prezentaèných schopností
ako napr.: nepresvedèivé, bez koncepcie,
nedostatoène upravené aty, zlá gramatika
a pod.
Strojnásobte body aluïom, zdvojnásobte
èerveòom a zeleòom zostáva taký istý poèet
bodov, aký mali pred tým.

6. KOLO: trkáè



Víaz získava 3 body.

7. KOLO: Èínsky epot







Vedúci hry vám dá papier s jednoduchou kresbou
(kruh, v ktorom sa nachádza trojuholník). Tento
nákres ukáete osobe z drustva aluïov
a èerveòov, ale neukáete ho hráèovi z drustva
zeleòov, tomu len poviete, e majú nakresli kruh
a trojuholník - niè viac! Urobte to tak diskrétne,
aby nikto nepriiel na to, e hráèi nemajú rovnaké
podmienky. Uistite sa, e nikto iný nevidel nákres.
Sledujte skupinu poèas hry.
Na konci hry ude¾te body: alude 3 body, èervene
2 body, zelene 1 bod. Zapíte body na flipchart.
Opä zdôvodnite svoje rozhodnutie, napr.: alude
to zobrazili najbliie k tomu, ako si to predstavovala porota, jedny neboli dos ticho, zeleòom to
trvalo najdlhie a pod.

8. KOLO: trkáè

Kadý víaz získava 4 body.
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Nezabudnite prida tieto body k celkovému poètu
získaných bodov. Uvedomte si, e úèastníci hry
nevedia, e je to koniec. Vyjadrite sa k celkovému
priebehu hry:
 Skonèilo sa 8. kolo a jedna alebo dve skupiny
nedosiahli dvadsa bodov, a preto budú diskvalifikovaní.
 Blahoeláme aluïom k ich výraznému úspechu,
prejavili mimoriadne ve¾ké úsilie podobne ako aj
ostatné skupiny, ale ...ete je pred nami dlhá
cesta!

trkáè. Výsledok hry to nezmení, ale hráèi sa budú
cíti lepie. Je to zaujímavý bod v rámci diskusie.
Uvedomte si, e trkáè je urobený tak, aby bol
naoko spravodlivý (je nespravodlivý iba v zmysle,
e zelene nikdy nechytajú, ale aj to sa môe zmeni).
Nepárne kolá sú zariadené tak, aby boli rýchle, emocionálne, motorické, a tak úèastníci nie sú schopní
objektívne posúdi, èo tvrdí porota. Uvedomte si, e
sú to nepárne kolá, ktoré rozhodujú o celkovom
vývoji hry.

Tu vedúci hry ohlási, e sa hra LIMIT 20 skonèila.

Intrukcie pre ostatných úèastníkov
aktivity mimo poroty

LIMIT 20 je hra o súaení, zábave a fair play!
V nepárnych kolách porota udelí spolu 6 bodov.
Párne kolá:
2. kolo - víazné drustvo dostane 1 bod
4. kolo - víazné drustvo dostane 2 body
6. kolo - víazné drustvo dostane 3 body
8. kolo - víazné drustvo dostane 4 body.
Piate kolo je vaa ANCA. Môete zdvojnásobi
alebo strojnásobi poèet svojich bodov.
Po 8. kole skupina, ktorá nedosiahne limit 20 bodov,
bude diskvalifikovaná.
Hrajte fairplay!
Hrajte tímovo! Súate, ale bavte sa pri tom!

Tipy pre vedúceho aktivity

Podporujte rozhodnutie poroty vdy, najmä ak niekto
zaène nahlas spochybòova ich rozhodnutia. Môe
sa sta, e jedna alebo dve skupiny budú chcie
skonèi hru, lebo vidia, e to nie je fair. Mali by ste
ich povzbudzova v pokraèovaní aktivity, ale nenúte
ich. Ak je aj hra preruená skôr, ako sa skonèí, je to
tie dobrý spôsob na hodnotenie a diskusiu. Môete
sa viac sústredi na otázku: Preèo ste hru skonèili?
Kto chcel pokraèova?
Tie je moné upravi niektoré pravidlá, ak na tom
skupiny trvajú. Uistite sa ale, e vdy ide o skupinové
rozhodnutie, a nie poiadavky jednotlivca. Vdy sa
poraïte s porotou. Hra bude fungova, ak sa aj
niektoré pravidlá zmenia - najmä v prípade aktivity
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