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NENÁSILNÁ KOMUNIKACE - PRAVIDLA HRY 
 
Počet hráčů:             2 a více 
Doporučený věk:      od 8 let 
Délka hry:             1 hodina a víc (závisí na délce vytváření herního plánu a kartiček) 
 
 
Příprava na hru 

K přípravě na hru budete primárně potřebovat prázdný papír, nůžky a psací potřeby. 
První aktivitou v této hře je vytvoření samotného herního plánu. Vytvářet ho mohou všichni 
hrající společně a kreativitě se zde meze nekladou. Herní plán by měl obsahovat políčka 
START a CÍL, poté 30 (možno i více) barevných políček mezi nimi (políčka kreslete 
dostatečně velká tak, aby se na ně vlezlo i několik figurek zároveň). Tato políčka by měla mít 
3 různé barvy (odkazující ke 3 odlišným aktivitám) a v souhrnu by políček každé barvy měl 
být stejný počet (viz návrhy). Doporučujeme si na herní plán napsat i legendu, tedy jaká 
barva odpovídá jaké aktivitě, pro lepší orientaci počas hry. Dále by měl herní plán obsahovat 
rámeček, kde budou umístěny kartičky emocí a pocitů. Hráči a hráčky si také mohou rozdělit 
jednotlivé aktivity vytváření herního plánu, například někdo nakreslí herní políčka, další 
rozhodne o barvách a vybarví je, apod. 
 

Zde se můžete inspirovat přiloženými návrhy: 
Návrh 1: 

 



Návrh 2: 

 
 

 
Vytvoření herních kartiček je další herní aktivitou, na které se mohou podílet všichni 

hrající. Všechny kartičky budou v průběhu hry na jedné hromádce, ale jsou zde 2 druhy 
kartiček. Jedná se o kartičky POTŘEB a POCITŮ1.  

 
Pokud se vám nebude chtít vytvářet herní plán a kartičky, můžete si vytisknout jeden 

z ukázkových herních plánů, stejně jako kartičky, které najdete na konci tohoto dokumentu. 
Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastních kartiček, je dobré si jejich psaní mezi 

sebou rozdělit, tak aby každý/á napsal/a část. 
 
Kartičky POTŘEB budou obsahovat těchto 10 slov:  

KLID, LÁSKA, DŮVĚRA, ODPOČINEK, PODPORA, POROZUMĚNÍ, BLÍZKOST, 
POHYB, POZORNOST, ZDRAVÍ 

A navíc dalších (minimálně) 10 slov potřeb, která budou individuální, to znamená potřeby, 
které hrající mají a cítí, ať už v danou chvíli nebo je pociťovali někdy v minulosti, a 
chtěli/potřebovali by je  zahrnout do této hry, například “potřebuji se jít ostříhat”, “potřebuji 
víc času na studium” atd.  
 
Kartičky POCITŮ budou obsahovat tato slova:  

VZTEK, ROZHOZENÍ, NETRPĚLIVOST, NAPĚTÍ, SMUTEK, ZKLAMÁNÍ, STRACH, 
ÚNAVA, BEZMOC, ZMATEK, BOLEST, NERVOZITA, ROZPAKY, NUDA, 
ZAHLCENÍ, HOŘKOST, OSAMĚLOST, NETEČNOST, FRUSTRACE, ÚZKOST, 

1 Kartičky potřeb a pocitů byly převzaty z: 
https://nenasilnakomunikace.org/stahnete-si-cviceni-s-kartickami-potreb-a-pocitu/ 
Autor: Ondráš Přibyla 

https://nenasilnakomunikace.org/stahnete-si-cviceni-s-kartickami-potreb-a-pocitu/


VDĚČNOST, ENERGIE, INSPIRACE, RADOST, KLID, VYROVNANOST, 
VOLNOST, ZVĚDAVOST, TÍŽIVÝ POCIT, PŘEKVAPENÍ, NĚHA, SPOKOJENOST, 
HRDOST, ODHODLÁNÍ, DOBRÁ NÁLADA, POBAVENÍ, NADŠENÍ, VÁŠEŇ, 
NADĚJE, ZNECHUCENÍ 

Samozřejmě, pokud cítíte, že zde nějaké pocity chybí, neváhejte je doplnit a dopsat na 
kartičky. Už při vytváření kartiček je prostor pro to, aby všichni vyjádřili, jak se cítí, jaké mají 
potřeby a pocity nebo cokoliv dalšího, co je k tomuto tématu napadne. 
 
Všechny kartičky společně zamíchejte a položte je na určené místo na herním plánu. V 
průběhu hry pak můžete použité kartičky dávat na spodu balíčku. 
 
 
Další potřeby ke hře 

Ke hře bude také potřeba kostka a figurky, jedna figurka pro jednu/jednoho hrající/ho, 
jelikož všichni hrají sami za sebe. Jako figurku lze použít úplně cokoli, ať už hrací figurky z 
jiné deskové hry, mince, kancelářské potřeby, apod. Ke hře je také nutné míti kostku, lze 
použít klasickou hrací kostku nebo online (na telefonu nebo počítači). Zde je odkaz na online 
hrací kostku: http://stara-skola.zolta.cz/hraci-kostka/index.html.Poslední potřebou ke hře je 
nějaký druh časomíry, dají se použít i stopky na telefonu. 
 
Průběh hry 

Všichni hrající umístí na začátku hry svoji figurku na políčko START. Začne ten/ta, 
kdo naposledy vynesl/a odpadky (rozhodující můžou být i hodiny). Začínající hráč/ka hodí 
kostkou, posune se o tolik políček, kolik padlo na hrací kostce. Na základě barvy políčka, 
bude hráč/hráčka absolvovat jednu z aktivit: mluvení, kreslení nebo pantomima. Touto 
aktivitou hráč/ka znázorní slovo napsané na kartičce, kterou si vzal/a z hromádky. 
 
Mluvení: Slovo na kartičce musí být slovně opsáno. Nesmí být použity ani kořen slova, ani 
odvozené formy ani slovo samotné. 
Kreslení: Slovo z kartičky musí hráč/ka nakreslit na papír tužkou, přičemž dané slovo nesmí 
ani slovně opsat ani jinak gestikulovat. Kresba nesmí obsahovat čísla a písmena. Hráč/ka 
může kývnutím hlavy dát ostatním najevo, že část pojmu uhodli správně. 
Pantomima: Slovo z kartičky musí být znázorněno pantomimou, tedy pouze za použití částí 
vlastního těla. Hráč/ka nesmí při pantomimě mluvit, ani ukazovat na předměty či osoby. 
 

Při znázorňování slova na kartičce, ať už kteroukoliv aktivitou, je možné např. 
předvádět situaci, kdy se takto hrající cítil/a nebo měl/a tuto potřebu. Následně se hráči 
mohou bavit více o té dané situaci (např. co by jim pomohlo v té chvíli apod.) 
 

Na znázornění daného slova má hráč/ka 1 minutu. V každém kole hádají slovo na 
kartičce všichni ostatní hráči a hráčky. Když dané slovo někdo uhádne, postoupí 
předvádějící i ten/ta, kdo slovo uhádl/a o jedno políčko, pokud ne, tak se nikdo nepohybuje 
ani na zpět ani dopředu. Pokud řekne více hrajících správnou odpověď zároveň, postoupí 
všichni tito hrající. Kdo jako první dorazí do cíle, přidá se k hráči/hráčce na posledním místě 
a od této doby jsou společně v týmu (spolupracují a pomáhají si při znázorňování slov). V 
každém kole však i tak stále hrají jen jednou, nezávisle na počtu hrajících v týmu. 

 

http://stara-skola.zolta.cz/hraci-kostka/index.html


V průběhu hry nikdo nikoho nevyhazuje z políčka, tedy v jedné chvíli může na 
jednom políčku stát i více hrajících. 
 
Konec hry 

Hra končí ve chvíli kdy jsou všichni hráči v jednom týmu. Nyní je úkolem hrajících říct 
si navzájem, co na sobě oceňují (mají rádi, co umí, co jim jde atd.). Toto může říct buď 
každý/á každé/mu nebo, pokud je větší počet hrajících tak té/tomu, kdo sedí po jejich levé 
ruce. Slova uznání/ocenění by se neměla opakovat a každý/á vymyslí něco originálního 
týkající se specificky právě dané osoby. Splněním této aktivity pak všichni společně postoupí 
do CÍLE. 
 

Součástí konce hry může být také závěrečná reflexe, kdy hráči a hráčky mohou 
diskutovat například o těchto otázkách: 

-Jak jsem se cítil/a počas této hry? 
-Co jsem si během hry uvědomil/a? 
-Co jsem si odnesl/a z této hry? 
-Které z daných potřeb nejsou v mém životě naplněny? → Vadí mi to? → Co můžu 
udělat pro to, aby se to změnilo? 
-Jak chci komunikovat se svými blízkými? 
-Jak bych chtěl/a, aby moji blízcí komunikovali se mnou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartičky potřeb: 

 

KLID  DŮVĚRA 

LÁSKA  ODPOČINEK 

PODPORA  POROZUMĚNÍ 

POHYB  BLÍZKOST 

POZORNOST  ZDRAVÍ 

   

   

   

   

   



Kartičky pocitů: 
 

VZTEK  ROZHOZENÍ 

NETRPĚLIVOST  NAPĚTÍ 

SMUTEK  ZKLAMÁNÍ 

STRACH  ÚNAVA 

BEZMOC  ZMATEK 

BOLEST  NERVOZITA 

ROZPAKY  NUDA 

ZAHLCENÍ  HOŘKOST 

OSAMĚLOST  NETEČNOST 

FRUSTRACE  ÚZKOST 



 

VDĚČNOST  ENERGIE 

INSPIRACE  RADOST 

KLID  VYROVNANOST 

VOLNOST  ZVĚDAVOST 

TÍŽIVÝ POCIT 

(TÍHA) 
PŘEKVAPENÍ 

NĚHA  SPOKOJENOST 

HRDOST  ODHODLÁNÍ 

DOBRÁ 

NÁLADA 
POBAVENÍ 

NADŠENÍ  VÁŠEŇ 

NADĚJE  ZNECHUCENÍ 



 


