
 
 

Metodické materiály vznikly v rámci projektu Na cestě..., realizovaného vzdělávací organizací ARPOK, o. p. s., 
v letech 2016–2018 za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 

Programu zahraniční rozvojové spolupráce.   
 

 

Při této hře v žádném případě nesmíte mluvit. Přečtěte si pravidla. Až jim opravdu 

porozumíte, musíte pravidla vrátit. Pak může hra začít. Osoba s nejtmavšími vlasy u stolu 

začíná a smí pokaždé, když je na řadě, házet kostkou dvakrát. Po 5 kolech hra končí. Hází 

jeden hráč po druhém ve směru hodinových ručiček. Po každém hodu zapište body, které na 

kostce padly. Na konci body sečtěte.  

 

6 - Když padne šestka, smíš házet ještě jednou a připsat si body z obou hodů. 

5 - Když padne pětka, musí následující hráč jedno kolo vynechat. 

3 - Když padne trojka, smíš si připsat 10 bodů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Při této hře v žádném případě nesmíte mluvit. Přečtěte si pravidla. Až jim opravdu 

porozumíte, musíte pravidla vrátit. Pak může hra začít. Osoba s nejsvětlejšími vlasy u stolu 

začíná a smí pokaždé, když je na řadě, házet kostkou dvakrát. 

 

Po 5 kolech hra končí. Hází jeden hráč po druhém ve směru hodinových ručiček. Po každém 

hodu zapište body, které na kostce padly. Na konci body sečtěte. 

 

3 - Když padne trojka, smíš házet ještě jednou a připsat si body z obou hodů. 

4 - Když padne čtyřka, musí následující hráč jedno kolo vynechat. 

2 - Když padne dvojka, smíš si připsat 10 bodů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Při této hře v žádném případě nesmíte mluvit. Přečtěte si pravidla. Až jim opravdu 

porozumíte, musíte pravidla vrátit. Pak může hra začít. Osoba s nejkratšími vlasy u stolu 

začíná. Po 5 kolech hra končí. Hází jeden hráč po druhém ve směru hodinových ručiček. Po 

každém hodu zapište body, které na kostce padly. Na konci body sečtěte. 

 

5 - Když padne pětka, smíš házet ještě jednou a připsat si body z obou hodů. 

1 - Když padne jednička, musí následující hráč jedno kolo vynechat. 

6 - Když padne šestka, smíš si připsat 10 bodů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Při této hře v žádném případě nesmíte mluvit. Přečtěte si pravidla. Až jim opravdu 

porozumíte, musíte pravidla vrátit. Pak může hra začít. Osoba s nejdelšími vlasy u stolu 

začíná. Po 5 kolech hra končí. Hází jeden hráč po druhém ve směru hodinových ručiček. Po 

každém hodu zapište body, které na kostce padly. Na konci body sečtěte. 

 

4 - Když padne čtyřka, smíš házet ještě jednou a připsat si body z obou hodů. 

2 - Když padne dvojka, musí následující hráč jedno kolo vynechat. 

1 - Když padne jednička, smíš si připsat 10 bodů. 

 
 


