
Questions (Otázky) 
 
Má někdo nějakou otázku?  Já! Já! Já jich prosím mám rovných 200 a všechny jsou výstavní! 
:) Omlouvám se za trošku rozpustilý úvod, snad mi to prominete… Mám prostě velikou radost, 
že s vámi můžu sdílet svých 200 nejoblíbenějších otázek. Ty jsou vám k dispozici na 100 
kartičkách – vždy po dvou. Stačí si stáhnout pdf pod videem, kartičky si vytisknout a nastříhat. 
:) Pod videem také najdete stručný „hrací návod“ na jednotlivé aktivity, které zde budu 
zmiňovat. 
 
Samozřejmě se s nimi dá dělat spousta různých věcí, fantazii se meze rozhodně nekladou. Rád 
bych se s vámi ale nyní podíval na sedm svých nejoblíbenější aktivit. Připraveni? Tak pojďme 
na to! :) 
 
Answer my question 
Ta nejjednodušší hra, co si jenom umíte představit. Balíček nastříhaných otázek dáte 
doprostřed stolu (otázkami dolů). Jeden člověk si vezme kartičku, ze dvou otázek na kartičce 
si vybere tu, která se mu líbí více, a položí ji (tedy přečte) jednomu člověku ze skupiny (pokud 
jste dva, tak logicky vždy tomu stejnému :)). Poté, co daný člověk odpoví, se role vymění. Hru 
je samozřejmě možné různě modifikovat. Například může odpovídat sám člověk, který si 
kartičku vzal –  každý si tedy volí, na co chce odpovídat. Případně se může stanovit časový 
limit, po který musí odpověď trvat – třeba minutu či dvě. 
 
Answer in exactly 30 seconds 
Další aktivita funguje vlastně úplně stejně jako ta předchozí, pouze musí daný člověk 
odpovídat přesně 30 sekund. Protože nechceme být zbytečně drsní, tak uznáváme rozmezí 
25–35 sekund. Pokud se daná odpověď vejde do daného limitu, člověk, který odpovídal, 
získává bod. Pokud ne, tak má bohužel smůlu… 
 
Guess the question 
V této hře si jeden člověk vezme kartičku, vybere jednu otázku, a aniž by ji nahlas přečetl, tak 
na ni odpoví. Ostatní se dle odpovědi snaží uhodnout, jak zněla otázka. Ten, kdo to první 
uhodne či se nejvíc přiblíží správné odpovědi, získává bod. 
 
Research 
Tato aktivita je vhodná spíše pro skupinu o alespoň 5 či více lidech. Každý člověk si vylosuje 
jednu kartičku a ze dvou otázek vybere tu pro sebe zajímavější.  Otázku pak postupně položí 
všem členům dané skupiny. Jejich odpovědi si stručně poznamená. Poté si každý ze svých 
poznámek vytvoří krátký „článek“, ve kterém (pochopitelně anglicky) prezentuje svůj 
„výzkum“. Hru jsem hrál za svůj život snad 100krát a vždy fungovala skvěle a dozvěděl jsem 
se opravdu kupu zajímavých věcí. 
 



2 truths, 1 lie 
Jak název napovídá, tak jsou jednomu člověku poleženy tři otázky (z našich kartiček, jak jinak, 
že?). Hráč na dvě z nich odpoví pravdu a u jedné zalže. Ostatní hráči hádají, která odpověď 
byla nepravdivá. Každý, kdo lež odhalil, získává bod a Broňovu pochvalu. Dle mého je super, 
když každý řekne, která odpověď byla podle něj nepravdivá, a snaží se navíc zdůvodnit, proč 
si myslí, že daná věc byla lež. Na závěr je pak super, když člověk, který odpovídal, své odpovědi 
nějak okomentuje – tedy okomentuje či vysvětlí ty dvě věci, které byly pravda, a nepravdivou 
informaci uvede na pravou míru. 
 
Famous person 
Jeden člověk si vybere (pouze v duchu) nějakou známou postavu (může to být jak někdo 
skutečný, tak někdo nereálný – jako třeba Harry Potter či Krteček; vybrat si může i někoho, 
kdo je známý všem osobám, které hru hrají – třeba společný známý či učitel). Ostatní hráči (či 
druhý hráč, pokud hrají pouze dva lidé) postupně pokládají danému člověku otázky z kartiček. 
Člověk, který odpovídá, musí odpovídat ne za sebe, ale tak, jak si myslí, že by odpovídala daná 
osobnost. Úkolem ostatních je co nejdříve uhodnout, kdo vlastně odpovídá na jejich otázky. 
Je to Miloš Zeman, Jarda Jágr, anebo Darth Vader? :) 
 
If, but, because, and 
Tahle aktivita vás nutí vyjadřovat se v delších větách a tím postupně rozvíjet vaši plynulost. 
Opět platí to, že se jeden člověk zeptá na otázku a druhý na ni odpovídá. Do své odpovědi 
ovšem hráč musí zařadit minimálně jedno z daných slov – tedy if, but, because, and. Ideálně 
pak rovnou dvě či rovnou všechny čtyři! Pokud vám tedy někdo položí například otázku: 
„What is your favourite sport?“  můžete místo strohé odpovědi „football“ říct: „It is football 
because it is an amazing sport and I love playing and watching it a lot, but I do not have much 
time for it now.“ Taková odpověď vaše komunikační dovednosti rozvíjí mnohem lépe!   
 
Já ale doufám, že vy máte dost času nejen na fotbal, ale také na angličtinu, a že si naše (občas 
zapeklité) otázky a hry s nimi náležitě užijete. Mimochodem, malá poznámka na okraj – 
kartičky si navzájem neukazujte. Zkuste otázku položit a pokud vám někdo nerozumí, tak ji 
zopakovat či zjednodušit. V reálném životě, až na vás někdo promluví anglicky, mu taky 
neřeknete (pevně doufám): „Ukaž mi tu kartičku, kámo…“ :) 


