
Ahoj kamarádi,

pojďte si se mnou zahrát hru 
Bingo na výlety. Budete muset mít oči 
otevřené a neustále sledovat všechno 
kolem sebe. 

Pravidla hlášení

• Nahlášený objekt by měla vidět ještě 
alespoň jedna další osoba.

• Nahlášený objekt se započítává pou-
ze jednou, a to tomu nejrychlejšímu.

• Každý objekt se rovná pouze jedné 
kartičce s obrázkem (nelze nahlásit 
zlomenou břízu za břízu a potom 
ještě za zlomený strom).

• Nelze nahlásit vaše vlastní věci, 
které máte na sobě či v batohu, ani 
věci nikoho z vaší výpravy. Dokonce 
ani zvířata nebo osoby, které jdou 
s vámi na výlet, se nepočítají.

Konec hry

Herní varianty

Vyhrává ten, kdo během cesty objeví 
jako první všechny objekty, zvířata, 
rostliny a osoby, které má na své 
hrací kartě (a nasbírá tak všech svých 
12 kartiček obrázků).

Pokud jsou mezi vámi i velmi malí 
hráči, můžete se dohodnout, že stačí, 
když ti mladší nasbírají například jen 
6 kartiček obrázků. 

Všichni můžete hrát na to, že poslední 
objekt z hrací karty nemusíte najít, 
ale místo toho splníte nějaký předem 
určený úkol. 

Užijte si krásný výlet!
Váš Kvído

Hra obsahuje: 
• 6 hracích karet s 12 malými obrázky
• 72 obrázkových kartiček s popiskem 

objektů
• 4 karabiny 
• Pravidla
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Cíl hry Příprava hry

Průběh hry

Vaším cílem je během výletu objevit 
co nejrychleji všechny objekty, 
postavy, zvířata či rostliny z vaší 
hrací karty a nasbírat obrázkové 
kartičky svých objevů na vaši 
karabinu.

Každý hráč si vylosuje jednu hrací kartu s 12 obrázky 
a vezme si jednu karabinu. Obrázky z karty si dobře 
prohlédněte – určují věci, zvířata, objekty nebo osoby, 
které máte na výletě hledat. Pokud si nejste jistí, co který 
obrázek znamená, raději se na jeho významu dohodněte 
s ostatními. Případně si můžete vyhledat odpovídající 
malou kartičku a přečíst si popis z druhé strany. Hrací 
kartu si připevněte karabinou tak, abyste ji měli rychle 
po ruce (na batoh, poutko u kalhot, zip od kapsy…). Malé 
obrázkové kartičky k jednotlivým hracím kartám si nechá 
po ruce někdo z dospělých. 

Určete si okamžik, kdy začínáte hrát. Může to být hned po rozdání karet nebo třeba 
až vyjdete z města do přírody. Poté máte za úkol co nejrychleji objevit objekty 
z hrací karty. Až nějakou věc, zvíře nebo člověka z karty uvidíte, ihned to nahlaste 
dospělému. Pokud jste objekt našli podle pravidel, dá vám malou kartičku se stejným 
obrázkem. Tu si připevněte karabinou k vaší hrací kartě.  Jakmile se vám podaří 
nasbírat všech 12 malých kartiček, máte splněno.  
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