
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Cvičení: Balón 

Využití: Cvičení je vhodné zejména jako icebreakingová hra, hráči/debatéři si při ní zvyknou 

obhajovat své stanovisko a rozmluví se. 

Příprava: Je dobré mít předem připravená povolání, která debatérům přidělíte. Například: 

- prezident 

- dítě 

- fotbalista 

- jeptiška 

- popelář 

- automechanik 

- nezaměstnaný 

- dělník 

- učitel 

- právník 

- meteorolog 

- prostitutka 

- kněz 

- poslanec 

- fotomodelka 

- řidič MHD 

- pekař 

- hrobník 

- vinař 

- zemědělec 

- televizní hlasatelka

Postup: Výhodou tohoto cvičení je, že se dá praktikovat s téměř libovolně velkou skupinkou. Je třeba 

pouze vymyslet dostatek povolání pro jednotlivé debatéry. 

Na začátku hráčům vysvětlete, že se nacházejí v horkovzdušném balónu, který (pochopitelně) padá. 

Všechna nepotřebná zátěž už byla vyházena a je třeba přejít i k lidem. Aby se hráči nemuseli 

dohadovat, koho ze svých kamarádů vyhodí z balónu, přidělte každému z nich jedno povolání. Cílem 

každého hráče je pak obhájit, proč právě jeho povolání je důležité, co může ostatním nabídnout a 

proč by tedy měl právě on zůstat v balónu. 

Postupně každý z hráčů dostane prostor na obhajobu (cvičící/pedagog by měl celou situaci 

moderovat a jednotlivé hráče vyvolávat), poté vzneste otázku, kdo by měl být z balónu vyhozen. Je 

vhodné, aby každý, kdo podá nějaký návrh, také vysvětlil, proč chce dotyčného vyhodit. Mezi 

podanými návrhy necháme hlasovat. Ten kdo dostal nejvíce hlasů, byl vyhozen z balónu vyhozen a ve 

hře končí. 

Dále už je hra značně variabilní a liší se podle účelu, kterého chceme dosáhnout: Jestliže nám stačí, 

aby každý ze skupiny alespoň něco řekl, nemusíme už dělat další kola a hru ukončit. Když naopak 

chceme hrou strávit více času (a dostat se v jednotlivých obhajobách více do hloubky toho, k čemu 

jsou jednotlivá povolání důležitá), můžeme postup opakovat, dokud nezbydou pouze dva hráči – 

vítězové. 

Délka trvání: Podle velikosti skupiny – 5-30 minut 


