ZTRACENI V ZOO

PRAVIDLA/CZ

Hra pro: 2–6 hráčů, Věk: 5–99 let, Délka hry: 10 minut
Hra obsahuje: 6 hracích tabulek, 20 kartiček se zvířátky, 12 žetonů v šesti barvách
V ZOO uvidíte opravdu hodně zvířátek. Dokážete si všechna zapamatovat? Odhalíte správně,
která se z výběhu ztratila? Zábavná hra procvičí váš postřeh a paměť.
CÍL HRY
Zapamatovat si všechna zvířátka ve výběhu
a správně označit ta, která se ztratila.
ZAČÁTEK HRY
Každý hráč si položí před sebe jednu hrací
tabulku a dva žetony stejné barvy.
PRAVIDLA HRY
Hru začíná hráč, který byl naposledy v ZOO
nebo ten nejmladší. Všechny kartičky
zvířátek otočí obrázkem dolu a zamíchá.
Pak náhodně vybere osm kartiček pro
první kolo. Zbylé odloží stranou, aniž by se
na ně kdokoliv díval. Vybrané kartičky otočí
obrázkem nahoru. Všichni hráči se snaží
otočená zvířátka dobře zapamatovat. Poté
hráč otočí kartičky zpět obrázkem dolů
a znovu zamíchá. Následně libovolné dvě
kartičky odloží stranou. Zbylých šest otočí
zpět obrázkem nahoru. Nyní se všichni
hráči snaží uhodnout, která dvě zvířátka
v nabídce chybí. Každý hráč si skrytě na své
hrací tabulce barevnými žetony označí dvě
zvířátka, která se podle něj ztratila. Jakmile
všichni hráči umístí své žetony, otočí se
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kartičky se ztracenými zvířátky a kolo se
vyhodnotí. Za každý správně umístěný
žeton hráči získají jeden bod. Za nesprávné
tipy se žádné body neztrácí.
V dalším kole se postupuje stejným
způsobem. Kartičky míchá, vybírá a obrací
další hráč po směru hodinových ručiček.
KONEC HRY
Vítězem se stává hráč, který jako první získá
deset bodů. Tím hra končí. V případě, že
více hráčů získá stejný počet bodů, má hra
více vítězů.
DALŠÍ VARIANTY HRY
Pro hru s mladšími hráči můžete vybrat
do nabídky menší počet kartiček. Podle
zkušenosti hráčů vyberete tři, čtyři nebo
více kartiček a následně odeberete pouze
jednu. Pokud si jste jistí můžete při tipování
položit oba své žetony na stejné zvířátko
a získat tak dva body. Nebo pokud váháte,
můžete položit jeden žeton na dvě různá
zvířátka a zvýšit šanci, že se trefíte.

STRATENÝ V ZOO

PRAVIDLÁ/SK

Hra pre: 2–6 hráčov, Vek: 5–99 rokov, DÍžka hry: 10 minút
Hra obsahuje: 6 hracích tabuliek, 20 kartičiek so zvieratkami, 12 žetónov v šiestich farbách
V ZOO uvidíte naozaj veľa zvieratiek. Dokážete si všetky zapamätať? Odhalíte správne, ktoré sa
z výbehu stratili? Zábavná hra precvičí váš postreh a pamäť.

ZAČIATOK HRY
Každý hráč si položí pred seba jednu hraciu
tabuľku a dva žetóny rovnakej farby.
PRAVIDLÁ HRY
Hru začína hráč, ktorý bol naposledy
v ZOO alebo ten najmladší. Všetky kartičky
zvieratiek otočí obrázkom dole a zamieša.
Potom náhodne vyberie osem kartičiek pre
prvé kolo. Zvyšné odloží bokom, bez toho
aby sa na nich ktokoľvek pozeral. Vybrané
kartičky otočí obrázkom nahor. Všetci
hráči sa snažia otočené zvieratka dobre
zapamätať. Potom hráč otočí kartičky späť
obrázkom dole a znova zamieša. Následne
ľubovoľné dve kartičky odloží bokom.
Zvyšných šesť otočí späť obrázkom nahor.
Teraz sa všetci hráči snažia uhádnuť, ktoré
dve zvieratká v ponuke chýbajú. Každý hráč
si skryto na svojej hracej tabuľke označí
farebnými žetónmi dve zvieratká, ktoré sa
podľa neho stratili. Akonáhle všetci hráči

umiestnia svoje žetóny, otočia sa kartičky so
stratenými zvieratkami a kolo sa vyhodnotí.
Za každý správne umiestnený žetón hráči
získajú jeden bod. Za nesprávne tipy sa
žiadne body neberú.
V ďalšom kole sa postupuje rovnakým
spôsobom. Kartičky mieša, vyberá a obracia
ďalší hráč v smere hodinových ručičiek.
KONIEC HRY
Víťazom sa stáva hráč, ktorý ako prvý získa
desať bodov. Tým hra končí. V prípade, že
viac hráčov získa rovnaký počet bodov, má
hra viac víťazov.
ĎALŠIE VARIANTY HRY
Pre hru s mladšími hráčmi môžete vybrať
do ponuky menší počet kartičiek. Podľa
skúsenosti hráčov vyberiete tri, štyri alebo
viac kartičiek a následne odstránite iba
jednu. Pokiaľ ste si istí, môžete pri tipovaní
položiť oba svoje žetóny na rovnaké
zvieratko a získať tak dva body. Alebo ak
váhate, môžete položiť jeden žetón na dve
rôzne zvieratká a zvýšiť šancu,
že sa trafíte.
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CIEĽ HRY
Zapamätať si všetky zvieratká vo výbehu
a správne označiť tie, ktoré sa stratili.

