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OTÁZKY A ODPOVEDI

Ahoj děti, 

jmenuji se Honzík Zvídavý a vysvětlím vám, jak si zahrát bezva hru Moje první Česko. Já ji mám moc rád, protože se u ní dozvím spoustu zajímavých věcí
a ještě si procvičím paměť.
Abyste mohli hrát, musíte být alespoň dva. Můžete si ke hře přizvat kamarády, sourozence, rodiče nebo třeba dědu s babičkou. 
Co všechno budeme ke hře potřebovat? Kartičky s otázkami, šikovné zařízení s kostkou, kterému budeme říkat kostkomat a 64 dílků pexesa.
Co je cílem hry? V této hře se budete snažit správně odpovídat na otázky z 5 různých okruhů. Okruh otázky určíte zmáčknutím kostkomatu. Pokaždé, 
když odpovíte správně, budete moci zkusit štěstí v pexesu. Cílem hry je nasbírat co nejvíce stejných obrázků v pexesu. Hra končí v momentu, když dojdou 
kartičky pexesa.      

Karty otázek:
Karty s otázkami jsou rozděleny do 2 úrovní obtížnosti (obrázek 1):
• Karty se zeleným okrajem: otázky jsou vhodné pro děti od 5 let
• Karty s červeným okrajem: otázky jsou vhodné pro děti od 8 let

Domluvte se mezi sebou, kdo s jakými kartami budete hrát. Mladší děti mohou hrát pouze se zelenými, starší pak s červenými. Můžete také všechny karty 
smíchat dohromady. Když si nebudete vědět rady, maminka Vám určitě poradí :-).

Otázky jsou rozděleny do pěti různých okruhů: Kultura, Moje vlast, Příroda, Rébusy a Různé. Na každé kartě je jedna otázka z každého z pěti okruhů. 
Tyto okruhy jsou na kartách vyznačeny symbolem kostky (obrázek 2). 

Správnou odpověď na každou otázku najdete na zadních stranách karet s otázkami, je vyznačena tučným písmem. Také se mezi sebou dohodněte, 
zda budete hrát s možnostmi odpovědi (ten kdo odpovídá na otázku, dostane na výběr ze 2 nebo ze 3 možností odpovědi), nebo bez nich. 
POZOR: U některých otázek (hlavně v kategorii RÉBUSY) nejsou možnosti uvedeny a je tam uvedena pouze správná odpověď. Za odpověďmi jsou někdy 
uvedeny i doplňující informace v závorce, které však není nutné zodpovědět.

Karty otázek zamíchejte a rozdělte na přibližně tolik stejných hromádek, kolik bude hrát hráčů. Hráči si hromádky rozeberou a dají před sebe otázkami 
nahoru. Karty pexesa zamíchejte a rozložte lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení karet.

Začínáme hrát! Začíná hráč, který nejvíce vyplázne jazyk. Pokud se všichni stydí nebo dojde ke shodě, začíná hráč, který je nejmenší. Další hráči pokračují 
ve hře po směru hodinových ručiček. Když je hráč na tahu, zmáčkne kostkomat. Kostka určí okruh, ze kterého bude položena otázka. Poté hráč po jeho levé 
ruce vezmu kartu otázek zespodu své hromádky a přečte příslušnou otázku.
• Pokud hráč neodpoví nebo odpoví špatně, jeho tah končí a může pokračovat, až na něj zase přijde řada.
• Pokud hráč odpoví správně, může si zkusit zahrát pexeso. Otočí dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě (mají stejný 
obrázek), hráč si je vezme k sobě a může zkusit otočit další dvojici. Může otáčet tak dlouho, dokud neotočí karty, které k sobě nepatří. Pokud k sobě karty 
nepatří, otočí je zpět na stejné místo lícem dolů a jeho tah končí. Pokračuje další hráč v pořadí.
POZOR: Hráč může najednou ve svém tahu získat maximálně 3 dvojice karet! 
Na konci tahu je použitá karta otázek vyřazena ze hry.

obrázek 1

otázka z kategorie Kultura

otázka z kategorie Moje vlast

otázka z kategorie Příroda

otázka z kategorie Rébusy

otázka z kategorie Různé

hráč si může zvolit, ze které kategorie chce otázku

obrázek 2

399

Jak se jmenoval neandrtálec, kterého si Mach a Šebestová 
přivezli z pravěku?

Do kterého moře odvádějí řeky vodu z většiny území 
Čech? 

Světelný rok je jednotka… (doplň)

Doplň přísloví: Kdo hledá, …

Jak se nazývá zastavení, přerušení nebo omezení železniční 
dopravy? 

099

Kam šlo v knížce Jana Vodňanského povidlo?

Jakým českým slovem označujeme sekundu?

Který pták „kuká“? 

Doplň řadu: 2, 4, 6, 8, …

Který z těchto dopravních prostředků má pantograf?



Kdo je vítěz? Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty pexesa rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených stejných 
dvojic.

Honzíkovy tipy:
Existuje několik způsobů, jak si pravidla hry můžete upravit.  Tady jsou mé nejoblíbenější varianty:
• Každý chvilku tahá pilku: Každý hráč může po  správné odpovědi odkrýt dvojici jenom jednou, i když najde dva stejné obrázky. Pak jeho tah končí 
a na řadě je další hráč. Pokud na stole již zůstanou jen dvě poslední karty, hra končí a nikdo z hráčů už neotáčí žádnou kartu.
• Pro ty, co mají paměť jako slon: Karty které k sobě nepatří, vracejte na libovolné jiné místo. Budete se tak muset více soustředit, abyste si jejich 
místo zapamatovali.
• Pro zapomněnky: Již tažené karty, které k sobě nepatří, umisťujte pohromadě např. nad rozložené karty nebo po bocích herních karet – rozdělíte  
tak všechny karty na dvě skupiny a bude jednodušší dohledat už jednou otočenou kartu.
• Pro kecky: Musíte vždy říct, co je na kartách.
• Pro začátečníky: Nechejte na určitou dobu karty otočené lícem nahoru a hráči se snaží zapamatovat jejich umístění; poté je na stejném místě 
otočte lícem dolů.
• Pro mrňata: Pokud neotočíte správnou dvojici, nemusíte kartičky otáčet, ale nechte je lícem nahoru.

Tak a teď už víte všechno. Pekelně
se soustřeďte, protože právě začínáme.

Hodně štěstí!
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Seznam kartiček pexesa:
1. Český lev – dvouocasý lev je součástí českého státního znaku.
2. Fotbalista – fotbal – oblíbený národní sport (na obrázku je český fotbalista Tomáš Rosický).
3. Hokejista – lední hokej – oblíbený národní sport (na obrázku je český hokejista Jaromír Jágr).
4. Chmel – chmelové šišky – v Čechách je pěstován kvalitní chmel pro výrobu piva. 
5. Ještěd – hora s televizním vysílačem – architektura této stavby získala významnou mezinárodní cenu.
6. Karel IV. – první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.
7. Karlštejn – středověký hrad, který je významnou národní kulturní památkou.
8. Kladrubák – Starokladrubský kůň – nejstarší české plemeno koně.
9. Koruna – Svatováclavská koruna – nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů.
10. Kroj – národní lidový oděv, slavnostní oblečení typické v dané oblasti Čech i Moravy.
11. Lázeňské oplatky – druh sladkého pokrmu, tradiční český výrobek.
12. Lázeňský hrnek – pítko na popíjení minerální léčivé vody, v Čechách se nachází mnoho lázní.
13. Lípa – lípa srdčitá – tento strom je českým národním symbolem.
14. Mapa – mapa České republiky s vyznačenými hranicemi jednotlivých krajů.
15. Metro – pražské metro – základ sítě městské hromadné dopravy v Praze.
16. Národní divadlo – Zlatá kaplička – nejvýznamnější divadlo v České republice se nachází v Praze.
17. Pendolino – nejluxusnější, nejdražší a nejrychlejší vlaky provozované v České republice.
18. Perník – sladké pečivo, v Čechách je nejznámější pardubický perník.
19. Petřín – vysoký kopec v centru Prahy, na vrcholu stojí Petřínská rozhledna.
20. Pomlázka a kraslice – symboly Velikonoc, které jsou v Čechách svátkem s živou tradicí.
21. Pražský hrad – nejvýznamnější český hrad, sídlo prezidenta.
22. Radegast – slovanský bůh slunce, války, hojnosti a úrody je symbolem moravského pohoří Beskydy. 
23. Škodovka – Škoda Auto je největší český výrobce automobilů.
24. Svatý Václav – český kníže a světec, hlavní patron české země a symbol české státnosti.
25. Syrečky – olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr, tradiční český výrobek.
26. Temelín – jaderná elektrárna Temelín – elektrárna s největším výkonem v Čechách.
27. Třeboň – Třeboňský kapr – jihočeská ryba, nejznámější produkt českého rybníkářství.
28. Václav Havel – poslední prezident Československa a první prezident České republiky.
29. Venuše – Věstonická Venuše – archeologický nález (keramická soška) je národní kulturní památkou.
30. Víno – vinná réva – surovina pro výrobu vína, v Čechách a hlavně na Moravě se pěstuje vinná réva.
31. Vlajka – vlajka České republiky – jeden ze státních symbolů České republiky. 
32. ZOO Dvůr Králové – 2. největší zoologická zahrada v Čechách, kde se nachází safari park.

 Pokud máte ke hře nějaké připomínky nebo máte nápady na nové otázky, využijte emailovou adresu otazky@albi.cz.


