
13. listopad - Mezinárodní den nevidomých   

 

 

 

Dnes si připomínáme Den nevidomých lidí, tedy těch, kteří nevidí (ať již od narození nebo 

zrak ztratili v průběhu svého života jako důsledek nemoci nebo zranění) a mají to proto 

v životě v mnohém složitější než my - zdraví. Někdy má člověk tendenci na tyto 

„samozřejmé“ věci úplně zapomínat, ale lidé, kteří nevidí, by nám mohli vyprávět. 

13. listopad jako Mezinárodní den nevidomých byl vybrán jako vzpomínka na 13. listopad 

1745, kdy se narodil Valentin Hauy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu v 

Paříži a zároveň první učitel a vychovatel, který svůj život zasvětil nevidomým dětem. Možná 

Vás překvapí, že po celém světě je dnes kolem 285 milionů lidí s těžkým postižením 

zraku, z toho je 39 milionů zcela nevidomých. V České republice je takto postižených 

zhruba 74 000 lidí.   

Dnešní aktivity proto zaměříme na HMAT - na další smysl, který nevidomí lidé využívají 

místo zraku. Doma si můžeme vyrobit vlastní HMATOVÉ PEXESO. Potřebujeme k tomu 

nějaký malý látkový (neprůhledný) pytlík a pak už jen po dvojicích (aby byly stejné) různé 

předměty, které v domácnosti najdeme – různé kroužky, knoflíky, kolečka, korálky, hrací 

kostky, ostruhovátka, mince, ale také různé přírodniny – kaštany, žaludy, kamínky, velké 

fazole, šípky atd. Jen tam NIKDY NEDÁVEJTE nic ostrého nebo špičatého, aby se děti 

nezranily!   



A pak už jen stačí vložit ruku do pytlíčku (pozor, aby jste nic neviděli), zalovit a vytahovat 

stejné dvojice. Pokud ten, kdo je na řadě vytáhne něco, co k sobě nepatří, pokračuje další 

hráč. 

Anebo můžete hru obměňovat tak, že „PEXESA“ (stejné dvojice předmětů) taháte z pytlíčku 

za určitý časový limit (použijte třeba malé přesýpací hodiny ze hry Activity) a kdo vyloví 

nejvíc – vyhrává. U malých dětí je zase lepší dát jim tolik času, kolik potřebují a vy jen 

stopujete čas, za který vytáhly všechny dvojice a vyhrává ten, kterému to trvalo nejkratší 

dobu. Výhodou hmatového pexesa je, že pokaždé můžete předměty různě obměňovat a 

přidávat. 

 

 

 


