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SYMBOLY A METAFORY 

 

Symboly 

Symbol je vizuální nebo sluchová reprezentace jiné věci/vlastnosti. Svíčka může být symbolem 

krásné a křehké tanečnice. 

1. Rozdělit lidi do týmů 

2. Každý účastník dostane papíry a pastelky.  

3. Vysvětlení hry: Ukážu jedno slovo. Pak každá skupina pak má 3-5 minut na to, aby se shodla 

na symbolickém obrázku, který toto slovo reprezentuje. Když se shodne, každý sám za sebe 

nakreslí symbol na papír a ukáže. Pak každý svou kresbu vysvětlí. 

4. Postupně ukazovat slova a postupovat podle návodu. 

5. Prostor pro rozhovor: Odpovídá to, jak komunikujeme danou věc tomu, čím pro nás je? 

Možná slova: bohoslužby, Bible, čtení Bible, dny mládeže, sjezd 

Příklad: slovo „škola“ – symbol „budova“ nebo „aktovka“ 

 

Metafory 

Metafora je vizuální nebo sluchová reprezentace akce/zkušenosti/myšlenky. Člověk sfoukne svíčku 

– metafora smrti/konce.  

1. Rozdělit lidi do týmů 

2. Každý účastník dostane papíry a pastelky.  

3. Hra: Vysvětlení hry: Ukážu jedno slovo. Pak každá skupina pak má 3-5 minut na to, aby se 

shodla na symbolickém obrázku, který toto slovo reprezentuje. Když se shodne, každý sám za 

sebe nakreslí symbol na papír a ukáže. Pak každý svou kresbu vysvětlí. Je možné obrázek 

doprovodit textem. 

4. Postupně ukazovat slova a postupovat podle návodu. 

5. Prostor pro rozhovor: Odpovídá to, jak komunikujeme danou věc tomu, čím pro nás je? 

Možná slova: pomoc, víra, pohostinnost, podpora, společenství, setkání 

Příklad: slovo „škola“ – metafora „škola je jako zvěřinec, jsme tam zavření a je plná rámusu“   

 

Komentář pro vedoucího:  

Potřeby: pastelky, papíry, kartičky s pojmy, které chcete užít 

K čemu je hra dobrá: jako zábava nebo jako rozhovor či zamyšlení nad tím, čím pro nás dané 

pojmy jsou a jak je komunikujeme navenek. Otázky pro diskusi: Co chceme sdělit, liší se/ souhlasí to, 

čím je akce/činnost/… pro nás a jak to komunikujeme, co můžeme zlepšit? 

 Vhodné před přípravou pozvánek a plakátů na akci. 


