
 

 

Inspirace pro hru: TRÁVA 

  

 
Trávy jsou zdrojem zrní a 

celosvětově nejvýznamnějším 
potravinovým zdrojem pro lidi i 

zvířata. 
Trávy mají také vysokou herní 

hodnotu – 
jsou dostupné po celý rok, ačkoliv 

v létě v době květu jsou v 
nejlepším stavu. 

Největším druhem  trávy je obří 
bambus, může dorůst až do výšky 

45 m. 
 

 
Tradiční dětská říkanka, kterou recitují při 
svlékání semenáčků trávy, jež pak hází na 

kamarády: 
“Toto je strom v létě” (drží semena na 

stonku trávy) 
“toto je strom v zimě” (odstraní semena 
tahem vzhůru a  ukáží obnažený stonek 

trávy) 
“toto je kytice” (sevřou semínka do trsu) 

“a toto je dešťová přeháňka” (vyhodí je do 
vzduchu). 

  

 
 

 
 

VAŘENÍ V KRABICI SENA  
Pomalé vaření s použitím sena: 

 
 Toto je zábavný způsob experimentování s 

vařením. Perfektní pro venkovní 
dobrodružství, hodí se, pokud jste během 

dne zaneprázdněni a chcete se večer vrátit k 
pomalu uvařenému jídlu.  

Jde také o ekonomický způsob přípravy 
pokrmů, spotřebuje velmi málo paliva. 
Můžete tak přes noc uvařit například 

ovesnou  
kaši, když vločky ohřejete na posledních 

žhavých uhlících z večerního ohně a  
pak je vložíte do krabičky  

se senem.  
 

 
 VAŘENÍ V KRABICI SENA 

Vybavení: 
Seno nebo jiný suchý vláknitý materiál  

(můžete použít i starý vlněný svetr), velká dřevěná nebo 
lepenková krabice nebo chladicí box, izolační materiály, 

litinová pánev s pokličkou, kamna nebo táborák  
 

Instrukce: 
Krabici nebo box vyložte izolační vrstvou. Dolů umístěte 

seno. Dejte přísady na pokrm do pánve a pár minut 
povařte. Položte pánev na suché seno. Zakryjte pánev  
poklicí a zasypte dalším senem. Nechte uležet během 

dne nebo noci. Když se vrátíte, přiveďte pomalu  
vařený pokrm opět k varu a pak podávejte.  

 

Papyrus patří do rodiny ostřic, které 
jsou velmi podobné trávám.  Hojně 

rostl v Egyptě podél břehů řeky Nilu, 
dnes je však velmi vzácný. 

Dorůstal do výšky okolo 3 m a 
starověcí Egypťané jej používali k 
výrobě papíru, košíků, sandálů, 

rohožek, lan, pokrývek, stolů, židlí, 
matrací, léků, parfémů, jídla  

a oděvů.   
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Svíčky s vůní citronely 

  
                  Citronela a citrónové trávy úžasně voní a mají také 
                  praktické využití, jejich aroma totiž odpuzuje hmyz.  

Vybavení: 
    Sklenice nebo pohárky, 50 kapek citronelového esenciálního oleje  

na 1 šálek pevných voskových lupínků nebo 3 kapky na jeden šálek 
rozpuštěného vosku. Kovové knotové talíře nebo přilepte knot na 

spodek sklenice, pánev, míchadlo, tužky na držení knotu během schnutí 
vosku.  

Instrukce: 
Připravte sklenici přilepením knotu k základně nebo použijte kovový 

knotový držák. Omotejte vrchol knotu okolo tužky a položte ji přes hrdlo 
sklenice,  aby držela knot vzpřímený. Rozpusťte vosk v žáruvzdorné 

misce v pánvi s vodou – nenechte vařící vodu dotknout se misky. 
Jakmile je vosk tekutý, přidejte esenciální olej. Nechejte trochu 
vychladnout. Nalijte směs do připravených sklenic. Počkejte, až  

      vosk zcela vychladne a poté odmotejte knot z tužky a zastřihněte  
na vhodnou délku.  

Podívejte se také na kartu Podnět pro hru: Vlčí máky,  
kde najdete nápady na dekoraci sklenic 

 

 
 

 
Ježkovy housky 

   Zrna trávy, jako je rýže, kukuřice a proso jsou  
     surovinami pro výrobu mouk, ze kterých se peče chléb 

 a další pečivo.  
Cukrová třtina dodává cukr a melasu do mnoha receptů a 

nápojů.  
 Pšeničná zrna mohou děti pomlít v malé ručním mlýnku. 

Takto vyrobenou mouku můžete použít pro upečení menšího 
chleba nebo housek.  

Přísady: 
500 g směsi na hnědý chléb, rozinky, mandlové vločky, nůžky  

Instrukce: 
     Podle receptu připravte chléb. Vytvarujte těsto dokulata 

   a vymodelujte čenich, nechejte vykynout. Než vložíte  
   ježka do trouby, nůžkami vystřihněte bodliny v těstě,             

přidejte dvě rozinková očka a nos z 
mandlí. Pečte v troubě podle instrukcí  

na chlebové směsi. 

  

 
Praktické nápady 

 
Je možné do vaření některých 

jídel přidat seno, které bylo 
získané z důvěryhodného 
zdroje, je suché a vhodně 

skladované. Dodává zemitou, 
uzenou příchuť masovým i 

zeleninovým pokrmům.  
 

 
Kukuřičná panenka  

 
 Za dob našich maminek a babiček děti s oblibou  

během sklizně vyráběly panenky, uzly a další výtvory 
 ze zbytků kukuřice. 

Vybavení: 
Posbírejte na poli zbytky kukuřičných listů nebo použijte 

jiné trávy a listy, provázek, nůžky  
Instrukce: 

Svažte pomocí lýka všechny stonky dohromady do 
dlouhého svazku.  Rozdělte spodní část svazku a vytvořte 

  dvě nohy. Přes svazek připevněte paže. Použijte listy 
             a jiné nalezené materiály na vlasy a oblečení, 

 můžete je vplést nebo připevnit pomocí lýka. 
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Praktické nápady 

 
Rákosové doupě 

 
 

  Tato aktivita je praktická a umožňuje spolupráci. Doupě vytvoříte 
 velmi snadno a hotový rám je lehký a zároveň relativně stabilní. Doupě 

 je možné stavět a použít uvnitř i venku.  
Vybavení: 

25 bambusových tyčí (zahradního typu), 50 velkých kancelářských sponek, 
provázek, kolíčky, izolační  páska/maskovací páska, různé materiály, jako 

je látka, padáky, květinové girlandy, velké odpadkové pytle, světýlka, 
polštáře, přírodní materiály (listy, větvičky, atd) 

Instrukce: 
Vyberte velikost tyčí vhodnou pro váš prostor.  

Například s tyčemi o délce 1,2 m vyrobíte doupě s vnitřním průměrem  
   podlahy zhruba 2 m. S tyčemi dlouhými 2,4 m vytvoříte doupě, ve 

    kterém se i dospělí mohou pohodlně postavit. Na výrobu rámu 
  budete potřebovat přibližně 5 osob. Připravte si tyče: lepicí 
  páskou přilepte kancelářské sponky na konec každé tyče, 

 tak, aby vytvořily smyčky.  
 

 
 

Rákosové doupě  
 

        Vezměte 15 tyčí a pomocí provázku přivažte 
kancelářskými sponkami dohromady, abyste vytvořili 5 
plochých trojúhelníků. Rozložte uvázané trojúhelníky na 

podlahu, aby vytvořily vnitřní prostor ve tvaru pětiúhelníku. 
Spojte vnitřní rohy pomocí kancelářských sponek. Vezměte 
dalších 5 prutů. Držte trojúhelníky za špičky ve vzpřímené 

poloze, tak, aby se lehce vykláněly od základny. Znovu použijte 
smyčky sponek a provázkem uvažte pruty mezi každý z 5 

vrcholů trojúhelníků. Opakujte, dokud všechny špičky mají 
mezi sebou tyčku. Struktura teď bude sama volně stát!  
Vezměte zbývajících 5 prutů a svažte je ve smyčkách na 

    jednom konci dohromady, do jednoho svazku. Postavte se 
      do středu struktury (nejlepší je někdo vysoký). Držte 

   svázaný konec co nejvýše, otevřete pruty jako  
 deštník a přivažte konce ke špičkám  

trojúhelníků.  
 

 

 
Rákosové doupě  

Struktura je nyní hotová a 
samostatně stojící. Je robustní, ale ne 

    dost silná na to, aby po ní děti šplhaly nebo se 
na ní houpaly. Ozdobte doupě čímkoli, co je po 

ruce. Experimentujte s různými materiály a tvořte 
různě laděné prostory, například pro relaxaci 

(polštáře, látky), temné (černé pytle), atd. 
 

Tato aktivita byla přejata z Play Way příručky pro 
školitele, která vznikla v rámci projektu VIPER 
(University of Gloucestershire) financovaného 

EU, poprvé publikované v roce 2012 a 
vytvořené PACT Birmingham/Play 

Resource Co. 
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Hry 

 
Vystřelování jitrocele  

Vybavení: 
 Najděte a sesbírejte jitrocel – jitrocel kopinatý  

(Plantago ianceolata), je velmi rozšířený v travnatých 
   plochách, například na polích, okolo cest a v zahradách. 

Má dobře rozpoznatelný vzhled. 
 

Instrukce: 
Vyberte jeden dlouhý stonek – pevné stonky fungují 

nejlépe. Držte jej s květem namířeným směrem od vás. Pak 
vezměte dolní konec stonku a stočte jej do smyčky pod  

   květem. Uchopte stonek pevně oběma rukama a  
     vytáhněte smyčku nahoru k základně květu. Stonky  

          jsou mírně pružné; stonek by měl prasknout 
 těsně pod květem a ten bude katapultován  

    vpřed – trénujte a zkuste, jak 
daleko může doletět! 

 
 

  

Trávy s širokými listy jsou 
výborné pro tkaní nebo větší 

konstrukční projekty s použitím 
bambusu nebo rákosu.  

 
Upleťte z trávy jednoduchý 

košík 
 

 
 

Praktické nápady 
Střapce a přívěšky 

 
Svazky trav, spojené na jednom konci, s  

přidáním peří a jiných drobných předmětů, 
mohou být využity pro řadu venkovních aktivit: 

jako magické amulety, se kterými lze venku 
kouzlit, k výrobě týmové standardy (zarazte 
velkou tyč do země a požádáte děti, aby ji 

ozdobily přívěšky a jinými věcmi, které mohou  
   vyrobit z předmětů nalezených v okolí),  
doplněk klobouku nebo knoflíkové dírky.  
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Hry 
Trubky z trávy  

Vybavení: 
  Vyberte ploché stéblo trávy, dlouhé alespoň 
 jako váš palec. Lépe zní široká hrubší stébla,  

než tenká a jemná. 
Instrukce: 

Vložte stéblo trávy mezi palce a stiskněte palce 
dohromady na obou kloubech. Nehtová strana směřuje k 

vám. Tráva by měla být mezi oběma palci opravdu 
napnutá a měli byste stéblo vidět uprostřed mezery mezi 

klouby palců. Přiložte rty k palcům v  
 místě mezery a foukněte. Možná budete muset chvíli 

trénovat, abyste z trávy dostali zvuk, zkuste 
       lehce pohybovat rty nahoru a dolů, až dosáhnete 

správného nastavení. Použijte 
 různé druhy trávy a zjistěte, která má 

 nejlepší trumpetový zvuk.  
 

  
 

Hry 
Býčí honička v bahně 

 
Travnaté plochy je možné posekat různými 

způsoby a vytvářet prostorovou rozmanitost a 
herní provokace, například vytvořit spirálu nebo 

sérii propojených tvarů. 
Tuto techniku můžete použít i při skákacích hrách, 

jako je panák. Nezapomeňte, že po kosení si 
můžete užít spoustu zábavy s  

   využitím odřezků k travní bitvě, chodit  
     naboso na čerstvě posekaném 

 trávníku nebo se plazit zbylou 
 dlouhou trávou. 

 
 

 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
 

K této hře jsou potřeba dva týmy. Jeden tým bude 
Pronásledovatel a druhý Běžec.  Počet osob v každém 

týmu závisí na velikosti hrací plochy a rychlosti 
pronásledovatelů, cílem je však mít jednoho 

pronásledovatele na osm běžců. Všichni hráči začínají 
na jenom konci určené plochy. Pronásledovatelé stojí 

uprostřed pole a Hlavní Pronásledovatel zvolá "Býk 
běží!".  

Tento konec herního pole je nyní ‘nebezpečný’ a 
všichni Běžci musí utíkat a snažit se dostat na opačný, 

‘bezpečný’ konec plochy. Pronásledovatelé se  
      musí snažit označit co nejvíce Běžců, kteří  

kolem nich probíhají.  
 

 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
Instrukce: 

 
Tato hra je nejlepší v širokých, 

otevřených travnatých prostorech, kde 
je spousta místa na běhání. Stanovte 
hranice na obou koncích plochy a po 
stranách. Zkontrolujte, zda jsou na 
ploše místa, kde hrozí zakopnutí a 
pokud možno je vyčleňte z herní 

oblasti.   
 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
Všichni hráči, kteří byli označeni, musí zůstat 
stát na místě, kde byli chyceni. Měli by stát s 

nohama od sebe, ale jinak se nemohou pohnout 
z místa. Běžci mohou chycené členy týmu 
osvobodit, když prolezou mezi ‘zamrzlými’ 

nohami Běžce. Pokud jsou Pronásledovatelem 
označeni během prolézání, jsou také zmražení a 

musí se postavit  
  vedle Běžce, kterého osvobozovali. Hra končí, 

když jsou všichni Běžci zmražení.  
Vítězem je poslední Běžec, který  

zůstal neoznačený.   
 


