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PRAVIDLA HRY 

HONZO, VSTÁVEJ! 

 

 

 

Hráči se postaví na startovní čáru a zvolí si jednoho 

vyvolávače.  

Vyvolávač se postaví na cílovou čáru asi deset metrů 

vzdálenou od ostatních hráčů.  Stoupne si k nim zády, aby 

neviděl, kde se kdo právě nachází, kdo je k němu nejblíže, 

nejdále. 

Může si také k hráčům stoupnout čelem, ale oči si musí  

zavázat šátkem. 

Vyvolávač postupně volá na každého hráče: "Honzo, 

vstávej!"  

Hráč, kterému je otázka určená, se zeptá:  

"O kolik?"  

Vyvolávač odpoví například dva žabí a hráči musí 

napodobovat zvolená zvířata nebo lidi. 

Tady jsou kroky, které může vyvolávač použít: 

 

 

ŽABÍ KROK 

Ze dřepu skoč co nejdál jako žába a zakvákej 

 

ČAPÍ KROK 

Dělej dlouhé kroky s nataženýma nohama a rukama klapej 

jako čáp zobákem 

 

 

SLEPIČÍ KROK 

Dělej malé kroky, patou jednoho chodidla se dotýkej 

palce druhého chodidla a kdákej kokodááák jako slepice 
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RAČÍ KROK 

Dělej malé krůčky dozadu a cvakej rukama jako račími 

klepety 

 

 

MRAVENČÍ KROK 

Dělej malé krůčky, posuň špičku chodidla jen do půlky 

druhého chodidla 

 

 

SLONÍ KROK 

Dělej dlouhé nemotorné kroky, ruce si zamotej jako sloní 

chobot a trub jako slon 

 

 

MEDVĚDÍ KROK 

Dělej kývavé kroky a brumlej jako medvěd 

 

 

ČERTÍ KROK 

Vyskoč, udělej piruetu dopředu a říkej bllllll jako čert 
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OBŘÍ KROK 

Odraz se z místa, dělej velké skoky a zařvi jako obr 

 

 

BABIČKA PLETLA 

Utíkej co nejrychleji k cíli, rukama naznačuj pletení, než 

vyvolávač řekne „STOP“ 

 

 

BABIČKA PÁRALA 

Utíkej pozadu na startovní čáru, rukama naznačuj párání, 

než vyvolávač řekne „STOP“ 

 

 

BABIČKA SE SPLÁCHLA DO ZÁCHODU 

Předveď spláchnutí tak, že si jednou rukou chytneš nos a 

houpavými pohyby si dřepneš 

 

 

Vyvolávač vystřídá všechny hráče a až dojde  

k poslednímu, pokračuje znovu od začátku. 

Vyhrává ten, který se dostane nejdřív do cíle. 

Tuto hru můžete hrát i s dospěláky.  

A to může být taky pěkná sranda! 


