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Na dovolené s přáteli jsme jeden večer hráli hru, která se jmenuje 

Černé historky. Možná jí někteří z vás znáte. Já ji neznala. Jde o hru, která 

obsahuje 50 kartiček – 50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvol, 11 vražd, 12 sebevražd a jedno 

otrávené jídlo. Černé historky jsou zapeklité, někdy morbidní, ale v každém případě zajímavé a poutavé 

záhady pro děti, teenagery a dospělé s dobrým vztahem k hrám. Minimální počet hráčů by měl být 2, 

maximální 20. Jeden z nich je vždy moderátorem hry, který si vezme libovolnou kartu. Na této kartě najde 

a přečte ostatním hráčům krátký text, např. Dva muži zemřeli, protože se chtěli nadýchat čerstvého 

vzduchu. Hráči se snaží zrekonstruovat celou historku pomocí otázek, na které jim moderátor odpovídá 

pouze "ano" nebo "ne".  

Proč je tato hra informaticky zajímavá? Po přečtení textu by nás mohlo napadnout obrovské 
množství vysvětlení, proč ti dva muži zemřeli. Cílem hry je dojít ke správné odpovědi, která je napsaná na 
kartičce a zná ji v tuto chvíli pouze moderátor. Žáci se tedy mohou ptát na otázky, které budou zmenšovat 
tu obrovskou množinu možných vysvětlení, např. Jeli v autě? Byli v sauně? Moderátor odpovídá ano/ne. 
Žáci musí moderátora poslouchat a vnímat, aby se znovu neptali na otázky, které už zazněly. Stejně tak 
některá z předchozích odpovědí mohla vyřadit ze hry otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat, takže by 
bylo zbytečné ji položit. Pokud žáci nevnímají a nepřemýšlejí v průběhu hry, stávají se pouze 
konzumenty informací. Pokud budou přemýšlet nad otázkami, které už byly zodpovězeny a nad 
otázkami, které mohou ještě položit, doberou se vysvětlení dříve a jejich řešení bude efektivnější. 

 
Po odehrání hry je dobré s žáky udělat rozbor otázek a odpovědí.  
 

 Kolik otázek/odpovědí bylo třeba?  

 Které otázky byly nejužitečnější, které byly zbytečné? Proč?  

 Kdy je lepší klást obecné otázky a kdy už můžeme tipovat?  

 Čím se vůbec vyznačuje dobrá otázka?  

 …  
 

A jestli vás teď zajímá, jak to bylo s těmi dvěma muži, tak odpověď je zde. Každý z nich seděl ve 
svém autě. Byla hustá mlha a tito dva protijedoucí řidiči se ve stejnou chvíli rozhodli, že se nadýchají 
čerstvého vzduchu a jejich hlavy se srazily.  

Doplňující informace: Na podobném principu funguje hra Myslím si zvíře, Myslím si předmět ve 

třídě, atd. Dají se koupit historky zelené, fialové nebo třeba růžové. To jsou záludné hádanky především 

pro dívky. Takže tyto úlohy lze modifikovat pro různě staré děti a samozřejmě je tu vždy možnost si 

vymyslet své vlastní historky. Hra se dá hrát i v rámci výuky cizího jazyka jako trénink pokládání otázek. 

 


