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V roce 2011 získala hra Activity Original v České 
republice první místo v soutěži Hračka roku. Je to hra, při 
které se baví děti stejně dobře jako dospělí. Mladším 
dětem, pro které jsou v původní verzi Original některé 
pojmy složité, uděláte radost variantou Activity Děti a 
starší mohou hrát Activity Junior.(
Hra Activity Junior se hraje minimálně ve dvou týmech po 
dvou hráčích, obecně ale platí: čím víc hráčů, tím lepší 
zábava. Součástí hry je jednoduchý herní plán s cestou, 
která má svůj start a cíl. &
V podstatě nejde o klasickou deskovou hru, neboť kreslíte, 
předvádíte nebo popisujete pojmy z kartiček svému týmu 
co nejlépe, aby je v daném časovém limitu uhodl a na desce 
postoupil o pár políček dál. Symboly NAKRESLI / POPIŠ / 
PŘEDVEĎ na herním plánu se shodují se symboly u tří 
pojmů na kartičkách. Pokud jste na políčku KRESLI, 
vyberete z právě sejmuté kartičky pojem, u kterého je 
symbol tužky a snažíte se jej do minuty, kterou odměřují 
přesýpací hodiny nakreslit tak, aby jej spoluhráč(i) v týmu 
uhodl(i). Pokud se to podaří, postupujete na herním plánu 
o tolik políček, kolik je u pojmu napsáno. &
Mám radost z her, při nichž se o svých spoluhráčích něco 
dozvím. Pro nás dospělé může být zajímavé pozorovat 
myšlenkové pochody svých dětí, nebo se jimi nechat 
jednoduše jen okouzlit. Activity rozvíjí slovní zásobu 
(zkuste si popsat třeba krajku, soucit, závist,...) podporují 
rozvoj pohotových reakcí a schopnost  mimoslovního

vyjadřování (předveďte skoky na 
lyžích, nafukovací matraci, jed,...). 
Hádání významu zaručuje, že se 
nikdo nenudí ani mimo svůj herní 
čas, pozorování předvádějícího může 
být neuvěřitelně zábavné, proto je 
tato hra nejúspěšnější hrou značky 
PIATNIK vůbec. Když Activity 
hrajeme v podobném složení lidí 
často, může se stát, že některý pojem 
spoluhráči uhodnou již při prvním 
gestu nebo náznaku kresby. Řešení je 
nasnadě. Hru můžeme dětem rozšířit 
o nákup kartiček s novými pojmy. A 
navíc nic nebrání tomu, abychom si 
další kartičky vyrobili sami. A třeba 
můžeme děti překvapit, napsat jim 
na kartičky známé pojmy v angličtině 
a slůvka pak procvičuje celá skupina. &!
TIP PRO PEDAGOGY&
Pokud jste učiteli nebo učitelkami a 
používáte ve výuce klíčová slova, ze 
kterých mají děti vyvodit, čím se budete v 
dnešní hodině zabývat, můžete chytrý 
princip hry Activity použít i v hodině 
formou rychlých špionů. Já jsem 
například před výukou rozdělila děti do 
pětičlenných skupinek a zadala jim 
pojmy moře, skoky, hravost, inteligence, 
savec. Jestli budou pro svou skupinku 
pojem kreslit, předvádět nebo vysvětlovat 
jsem ponechala na jejich rozhodnutí. S 
jedním pojmem pracovaly vždy všechny 
skupinky najednou a ta, která uhodla 
pojem jako první, dostala bod. U 
rychlých špionů děti ve všech skupinkách 
odhalená slova postupně zapisují a pak se 
dohodnou, o jakého živočicha asi půjde. (!!
Tak tedy mnoho radosti s 
Activity doma i ve škole!&!


