
1.  Šach so zvieratkami 

* Hra pre 2 hráčov obsahuje:  Šachova hracia doska so 16 figúrkami zvierat  (8 zvieratiek pre každého 

hráča). 

* Rozmiestnenie: Rozmiestnite prvky na hracej ploche ako na obrázku 

 

* Pravidlá: 

1. K dispozícii je 8 zvieracích figúrok, očíslovaných 1-8, slony(8), 

levy(7),tigre(6),leopardy(5),vlci(4),psy(3),mačky(2),potkany(1). Každá môže "zjesť“ zvieratá, ktoré sú 

nižšej  alebo rovnakej hodnoty. Výnimkou sú potkany (1), ktoré môžu zjesť slony {8) , ale slony 

nemôžu zjesť potkany (1). Keď sa stretnú zvieratká s tým istým číslom, ďalším ťahom figúrky  môžete 

zjesť protivníka.  

2. Na hernej doske je sedem stĺpcov a deväť riadkov. Obaja hráči majú k dispozícii tri pasce, osem 

kusov zvieracích figúrok a jeden brloh. Červené figúrky sa pohybujú ako prvé. Za nimi nasledujú 

modré . Na jeden ťah je možné pohnúť jednu figúrku zvieratka o jeden štvorec v ľubovoľnom smere. 

3. Ak  protihráč vstúpi do pasce, ktorékoľvek zviera ho môže zjesť. Keď prejde viac ako jedno kolo a 

protihráč vojde do pasce, nemôžete už protivníka v pasci zjesť. Hráči nie sú obmedzovaní vlastnými 

pascami. 

4. V strede sú dve malé rieky. Levy a tigre môžu preskočiť rieky horizontálne v smere zľava doprava, 

resp. sprava doľava a priamo jesť zvieratá na druhej strane. Len potkan môže vstúpiť do vody a 

potkany v rieke môžu zabrániť  levom a tigrom v preskočení rieky . Dva potkany sa môžu v rieke 

navzájom zožrať. 



Hráč, ktorého zvieratká vstúpia do brlohu toho druhého ako prvé alebo zjedia všetky zvieratká 

protihráča, vyhráva hru. 

 

2. Lovec pokladov 

* Hra obsahuje: Hraciu dosku so 4 figúrkami a 1 kockou. 

* Rozmiestnenie: Rozmiestnite prvky na hracej ploche ako na obrázku 

 

 

* Pravidlá: 

1. Hráči umiestnia figúrku na prvé políčko v poradí a hodia kockou, aby začali hru. Hráč, ktorý hodí 

najväčšie číslo, má prvý ťah. Potom znova hodí kockou, aby sa posunul ďalej. 

2. Hráči posúvajú svoje figúrky po políčkach označených 1-30. Posunú sa o taký počet políčok aký 

hodia na kocke. 

3. Ak sa figúrkou dostane hráč na políčko 3 (pascu),  jedno kolo na ňom musí zostať. 

4.Ak sa figúrka dostane na políčko 10 (väzenie), hráč stojí až dve kolá. 

5.Ak sa figúrka dostane na políčko 19 (kocka), hráč hádže opäť kockou a posunie sa o počet políčok 

ako hodil na kocke. 

6. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne políčko 30, pričom hráč musí hodiť presne tak, aby mu 

počet krokov na hracej ploche vyšiel presne na políčko č.30. Ak body, ktoré hráč hodil na  kocke 



presahujú počet krokov potrebných na to, aby ste sa dostal na štvorec 30, figúrka sa pohne z 

posledného políčka späť. Napr., ak mal hráč 4 zostávajúce kroky, aby sa dostal na políčko č.30 a pri 

hode kockou hodil 6, figúrka sa posunie o 4 kroky vpred a potom o 2 kroky späť. Iba vtedy, ak sú  

body zhodné š počtom krokov potrebných na dosiahnutie políčka č.30, bude to brané ako 

dosiahnutie cieľa. 

 

3. Človeče nehnevaj sa 

* Hra obsahuje: Hraciu dosku so 16 figúrkami zvieratiek (4 pre každé zvieratko) a kocku. 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá: 

1.Umiestnite 16 figúrok do príslušných 4 rohov, v každom rohu 4 figúrky. 

2. Hráči hádžu kockou a ten kto hodí 6 bodov sa môže pohnúť ako prvý. Hráč položí jednu figúrku na 

prvé políčko a hádže opäť kockou. Potom sa posunie na zodpovedajúce políčko, o toľko krokov, koľko 

bodov hodil na kocke. 

3. Hráč, ktorý hodí 6 bodov, hádže znova. 

4.Ak hráč hodí 6, môže umiestniť ďalšiu figúrku na prvé políčko alebo sa posunúť o 6 políčok vpred. 

5.Hráči sa pohybujú v smere hodinových ručičiek podľa šípok. 

6. Ak majú dvaja hráči figúrky v tom istom štvorci, druhý hráč môže zahnať predošlého hráča do 

domčeku. 



7.Ak sa hráč pohne na políčko s trojuholníkom tej istej farby akú ma on, môže sa posunúť do ďalšieho 

políčka tej istej farby v smere šípky. 

8. Hráč, ktorému sa ako prvému podarí umiestniť všetky 4 figúrky do stredu hracej  dosky, vyhráva. 

Ak hráč hodí kockou väčšie číslo než potrebuje na dosiahnutie cieľa, figúrka sa odrazí od posledného 

štvorca a vráti sa späť. Napríklad, ak hráč má 4 kroky do konca a hodí 6, figúrka sa pohne 4 kroky 

vpred a potom 2 späť. Iba ak hráč hodí presný počet bodov, ktorý mu treba do políčka číslo 30, 

dosiahne cieľ. 

 

4.  Hady a rebríky 

* Hra obsahuje: hraciu dosku, 4 figúrky v rôznych farbách a 1 kocku. 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá: 

1. Hráči umiestnia figúrku na pole č.1 a hádžu kockou po sebe – ten, kto hodí najviac, ide prvý. Hráči 

sa pohybujú od 1 do 100. 

2. Ak sa figúrka dostane na vrch hada, padá dole na spodok a hráč na spodku zostáva až kým na neho 

nepríde znova rad. 

3.Ak sa figúrka dostane na spodok rebríka, ihneď sa vyšplhá na vrch. Keď sa dostane na vrch rebríka, 

hráč tam zostáva, až kým na neho  nepríde rad. 

4. Hráč, ktorý prvý dosiahne políčko číslo 100, vyhráva hru. Ak body hodené kockou presahujú počet 

postačujúci na to, aby sa hráč dostal do cieľa, figúrka sa pohne sa späť. Napríklad: ak hráč má 4 kroky 



k políčku 100 a hodí 6, figúrka sa pohne 4 kroky vpred a 2 späť na 98. Keď sa hráč dostane presne na 

číslo 100, vyhráva. 

 

5.  Šach 

* Hra obsahuje: šachovnica so 16  bielymi a 16 čiernymi figúrkami. 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá:  

1. Hráči umiestnia figúrky do spodného radu v poradí:  Veža, Jazdec, Strelec, Dáma, Kráľ, Strelec,  

Jazdec, Veža. Biela dáma v bielom štvorci, čierna dáma v čiernom štvorci, biely kráľ v čiernom štvorci, 

čierny kráľ v bielom štvorci. Všetky figúrky v prednom rade sú pešiaci. Uistite sa, že políčko v dolnom 

pravom rohu je biele. 

2. Hráč, ktorý má biele figúrky začína a po ňom ťahá hráč s čiernymi figúrkami. 

3. Kráľ sa môže pohybovať hore , dole , na strany a diagonálne ale iba o jeden štvorec. Kráľ je 

symbolom života. V okamihu, keď dostane kráľ šachmat, hra končí. 

4.Dáma sa môže hýbať ľubovoľný počet políčok dopredu, dozadu, do strán alebo diagonálne ale 

nemôže preskočiť figúrky. 

5.Strelec sa hýbe na hociktorý štvorec diagonálne, ale nemôže preskakovať. Na začiatku hry , má 

každá strana 2 strelcov, 1 v bielom štvorci a druhý v čiernom. 

6. Jazdci  idú 2 políčka jedným smerom a potom 1 ďalšie políčko pod 90° uhlom - do písmena "L". 

Jazdci sú taktiež jedinými figúrami, ktoré môžu prechádzať ponad inými figúrami. 



7. Veža  sa môže pohybovať tak ďaleko, ako chce, ale len dopredu, dozadu a do strán. Nemôže 

preskakovať, iba v prípade rošády. Pešiaci  sa hýbu a berú rozdielnymi smermi: hýbu sa dopredu, ale 

berú diagonálne. Pešiaci sa môžu hýbať len 1 políčko dopredu, okrem prvého ťahu, kedy sa môžu 

posunúť o 2 polia. Pešiaci môžu brať len na 1 diagonálnom políčku pred nimi. Nikdy sa nemôžu hýbať 

alebo brať iné figúry dozadu. Ak je priamo pred pešiakom iná figúrka, nemôže sa ďalej posúvať ani tú 

figúru zobrať. 

8. Hráč, ktorý dá protivníkovi šachmat vyhrá hru. 

 

6.  Piškvorky 

* Hra obsahuje: hraciu dosku (taká istú ako šachová doska), 20 bielych a 20 čiernych figúriek. 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá: 

1. Dvaja hráči si vyberú biele alebo čierne žetóny. 

2. Hráči striedavo umiestňujú žetón na štvorec. 

3. Ak sú už raz žetóny umiestnené , viac sa nimi nesmie hýbať. 

4.Prvý hráč, ktorý dostane 5 žetónov do radu , horizontálne, vertikálne alebo diagonálne vyhráva hru. 

 

 

 



7. 8x8  Dáma 

* Hra obsahuje: hracia doska, (tá istá ako na šach),12 bielych a 12 čiernych žetónov 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá: 

1. Dvaja hráči si vyberú bielu alebo čiernu farbu. Hráči položia žetóny na zelené políčko v posledných 

3 riadkoch. Uistite sa ,že políčko v pravom dolnom rohu na vašej strane je biele. 

2. Hráč s bielymi žetónmi ide prvý. Potom čierne. 

3. Hráč  presunie figúrku po diagonále na susedné  voľné políčko (iba na zelené políčka) 

4. Aby ste vzali súperov žetón, musí byť vo vedľajšom  políčku a pole pod žetónom musí voľné ,aby 

tam hráč umiestnil jeho žetón po tom ako zoberie protivníkov. 

5. Po tom ako ste získali súperov žetón, ak sú tam ďalšie , ktoré môžete vziať,  pokračujete ďalej 

v preskakovaní  pokiaľ je to možné. 

6. Prvý hráč, ktorý pozbiera všetky súperove  žetóny, vyhráva. 

 

 

 

 

 

 



8. Šťastných 26 

* Hra obsahuje: Hraciu dosku, 12 žetónov očíslovaných od 1 do 12. 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá:  

Umiestnite žetón na vrchol hracej dosky a ostatné postupne v smere hodinových ručičiek.     Súčet 4 

žetónov akejkoľvek priamky má byť 26. 

 

9. Mlyn 

* Hra obsahuje: hracia doska s 9 bielymi a 9 čiernymi žetónmi 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá: 

1. Každý hráč hrá s kameňmi jednej farby. Cieľom hry je odstrániť všetky súperove kamene, alebo mu 

zabrániť v ďalších ťahoch. 



2. Na začiatku hry obaja hráči striedavo umiestňujú svoje kamene na hraciu dosku.  

3. V prípade ak sa niektorému z hráčov podarí umiestniť tri kamene svojej farby vedľa seba, vznikne 

tzv. "mlyn", a môže odobrať z hracej dosky jeden zo súperových kameňov.  

4. S odobratými kameňmi sa už nesmie hrať. Po rozmiestnení všetkých kameňov na hraciu dosku, 

môžu hráči nimi posúvať. 

5. Hráči striedavo vykonávajú jednotlivé ťahy. V každom ťahu môže hráč presunúť jeden hrací kameň 

svojej farby po čiare na vedľajšiu voľnú pozíciu. Rovnako ako pri rozmiestňovaní kameňov na začiatku 

hry, hráč ktorému sa podarí vytvoriť mlyn, môže odobrať jeden zo súperových kameňov z hracej 

dosky. Hráč musí prednostne odoberať zo súperových kameňov tie, ktoré nie sú súčasťou mlynu.  

6. Hráč, ktorý má už len tri hracie kamene môže preskakovať ostatné kamene na najbližšie voľné 

miesto. 

7. Hra končí ak: 

• hráč nemôže presunúť žiadny svoj kameň, prehráva hru. 

• niektorému hráčovi zostanú na hracej doske len dva kamene, nemôže už súperovi odobrať žiadny 

kameň a hra končí prehrou tohto hráča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Závodný šach 

* Hra obsahuje:  hraciu dosku pre závodný šach so 4 drevenými autíčkami a 1 kockou. 

* Hracia plocha: 

 

 

* Pravidlá: 

1.Každý hráč položí autíčko do príslušného štvorca.  

2. Hráči hádžu kockou po rade a pohnú sa autíčkom na štvorec farby, ktorú hodili. 

3. Ak hráč hodí „srdce“, môže si vybrať hociktoré autíčko a pohne sa vpred o políčko. 

4.Ak hráč hodí značku  „zákaz“, stojí jedno kolo. 

5.Hráč, ktorý prvý dostane autíčko do cieľa, vyhráva hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Mačiatko ide na ryby 

* Hra obsahuje: sadu kariet 

 

 

* Pravidlá: 

1. Rozdeľte karty rovnomerne dvom hráčom a môžete začať. 

2. Hráči ťahajú karty jeden po druhom. Ak je karta taká istá ako jedna z kariet, ktoré ste vyložili pred 

ňou, hráč si môže vziať všetky karty , ktoré sú medzi týmito dvoma istými kartami. 

3. Hráč, ktorý ako prvý zozbiera všetky karty svojho protivníka, vyhráva. 

 

12.  Aritmetická hra 

* Hra obsahuje:  sadu kariet s 5 odčítacími znamienkami. 

 

 

 



* Pravidlá:  

Vyberte si karty , ktoré sú označené 1-10. 

Hráč kladie aritmetické otázky súperovi a ten, ktorý prvý nachytá protivníka, vyhráva. (prehráva ten , 

ktorý nevie odpoveď na otázku) 

 

 13. 24 bodov 

* Hra obsahuje:  sadu kariet 

 

 

* Pravidlá:  

1. Vyberte z kariet  červeného a čierneho Jokera, zostane vám 52 kariet. 

2. Hráči sa striedajú v náhodnom ťahaní  4 kariet. 

3. Každá karta sa  musí počítať len raz. 

4. Hráč, ktorý ako prvý dostane sčítaním, odčítaním , delením alebo násobením čísel na kartách  súčet 

24 , vyhráva hru. 

 

 

 

 

 



14. Bridge 

* Hra obsahuje:  sadu kariet 

 

 

* Pravidlá:  

1. Vyberte červeného a čierneho Jokera, zostane vám 52 kariet. 

2 Karty si zoraďte v poradí: A, K, Q, J, 10, 9,8,7,6,5,4,3,2. 

3 . Rozdeľte karty rovnomerne každému hráčovi, a ukážte  každému poslednú kartu. Farba karty bude 

farbou tohto kola. 

4.Každý ťah, hráč vyťahuje jednu kartu a ak má hráč kartu tej istej farby ako je farba tohto kola, hráč 

vyhral všetky  vyložené karty  v tomto kole.  

5. Ak nikto nevytiahne kartu tej istej farby ako je farba kola,  skontrolujte čísla na kartách, ten , ktorý 

má najväčšiu číslo vyhral všetky karty. 

6. Po tom ako sú vyložené všetky karty ,  sčítané  všetky čísla, hráč s najvyšším počtom bodov alebo 

hráč, ktorý prvý vyhral 20 bodov , vyhráva hru. 

 

 

 

 

 



15.  Sudoku so zvieratkami 

* Hra obsahuje:  16 žetónov s obrázkami zvierat (4 kusy pre každé zvieratko) 

* Hracia plocha: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

* Pravidlá:  

Podľa už zobrazených zvieratiek na 4*4  ráme, hráči zistia a položia správne zvieratká na voľné 

políčka. Cieľom je, aby ste zoradili 4 rôzne zvieratká v každom riadku. 

 

16. Piškvorky 

* Hra obsahuje: vrecko so 4 bielymi a 4 čiernymi žetónmi 

* Hracia plocha: 

 

* Pravidlá:  

1. Dvaja hráči si vyberú jeden biele a druhý čierne žetóny. 

2. Hráči striedavo umiestňujú po jednom  žetóne na 3*3 rám. 

3. Hráč, ktorý prvý zoradí 3 svoje žetóny vo vertikálnej, horizontálnej alebo diagonálnej línii, vyhráva. 



17. Zbieranie sladkostí 

* Hra obsahuje: 21 sladkostí s 2 kockami 

 

* Pravidlá:  

Hráči hádžu 2 kocky jeden po druhom. Hodená farba by mala korešpondovať s farbou cukrovinky. 

Napríklad: ak hráč hodí dve kocky , jedna je zelená a druhá žltá, zoberie si žltú a zelenú sladkosť. Ak 

hodí na oboch kockách zelenú farbu, zoberie si zelenú sladkosť. Hráč, ktorý získa najviac sladkostí, 

vyhráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Pexeso 

* Hra obsahuje: 20 kariet s 10 rozličnými zvieratkami 

 

* Pravidlá:  

1. Položte karty na stôl obrázkami smerom dole. Zamiešajte ich dobre a rozložte. 

2. Hráč otočí vždy 2 kartičky. Ak nájde 2 zhodné obrázky, môže si ich zobrať a pokračuje, kým 

nachádza páry. Ak nenájde pár, hráč vráti kartičky späť, obrázkom nadol. 

3.Hráč, ktorý nazbiera najviac kartičiek, vyhráva hru. 

 

 


