VSECHNA

zvirata sveta
Obsah: 200 karet se zvířaty, 6 desek kontinentů, přehled zvířat.

Každý světadíl je označen určitou
barvou. Na zadních stranách karet
zvířat jsou vyobrazeny barevné
značky, které odpovídají kontinentům, na nichž dané zvíře žije.

SA Severní Amerika

AF Afrika

AS Asie

JA Jižní Amerika

EV Evropa

AO a Oceánie

Austrálie

CÍL HRY
Poznejte zvířata z celého světa a pokuste se je umístit na správné kontinenty!
SEVERNI AMERIKA

JIZNI AMERIKA

AFRIKA

EVROPA

ASIE

AUSTRALIE A OCEANIE

Pokud uhodnete, jak se dané zvíře jmenuje, získáte jeho kartu. Jestliže správně zodpovíte i otázku,
jež se k tomuto zvířeti váže, získáte další kartu! Hráč, který bude mít na konci hry nejvíce zvířat na
správných kontinentech, se stává vítězem!

PRÍPRAVA HRY
•

Přidělte každému hráči jednu desku kontinentů.

•

Zamíchejte karty zvířat a odpočítejte z nich množství karet určené dle počtu hráčů. Z těchto karet
vznikne balíček otázek.
2–3 hráči: odeberte 40 karet, 4–5 hráčů: odeberte 50 karet, 6 hráčů: odeberte 60 karet

•

Zbývající karty zvířat vytvoří bodovací balíček. Umístěte ho fotograﬁemi nahoru doprostřed stolu.

•

Na prázdná pole na deskách kontinentů umístěte čtyři karty z balíčku otázek fotograﬁemi nahoru.

•

Položte balíček otázek fotograﬁemi nahoru vedle bodovacího balíčku. Balíček otázek a bodovací
balíček musejí zůstat po celou hru oddělené!

•

Začíná hráč po levici hráče, který rozdával karty.

PRUBEH HRY
1.

Když přijdete na řadu, vyberte si z desky kontinentů některého jiného hráče
jedno zvíře, o němž si myslíte, že ho znáte, a pokuste se správně určit jeho
jméno. Pro správnou odpověď stačí říct rodové jméno zvířete (podtržená část),
např. liška, racek, gazela. Máte pouze jeden pokus!

2.

Jestliže vám žádné ze zvířat není povědomé, přesto si jedno z nich vyberte
a tipněte si. Majitel této karty zkontroluje, zda byla vaše odpověď správná.
Pokud byla chybná, majitel karty ukáže všem správnou odpověď a umístí
kartu zvířete dospod balíčku otázek.

3.

Pokud jste zvíře určili správně, získáváte jeho kartu, ale ještě předtím zkuste
odpovědět na otázku z karty, týkající se daného zvířete. Majitel této karty
přečte nahlas otázku a možné odpovědi. Rovněž pak zkontroluje, zda jste
odpověděli správně.

•

Jestliže jste zvolili správnou odpověď, získáváte vrchní kartu z bodovacího balíčku a zároveň kartu zvířete, které jste správně určili.

•

Pokuste se umístit obě karty pod správné kontinenty na své desce
kontinentů, aniž byste se dívali na jejich druhou stranu!

•

Jestliže byla vaše odpověď chybná, získáváte i přesto kartu zvířete, které
jste správně poznali. Pokuste se ji umístit pod správný světadíl na své desce
kontinentů, aniž byste se dívali na její druhou stranu!

AO

9

Klokan rudokrký
Macropus rufogriseus
Klokan rudokrký…
A) je největším druhem klokana.
B) je zvyklý i na relativně tuhou zimu.
C) je nejaktivnější během dne.
Klokaní samice mají současně dva druhy mateřského
mléka: jeden pro menší mládě ve vaku a druhý pro
odrostlejší mládě, které již poskakuje vedle matky.

Příklad: Poznali jste slona a také jste správně odpověděli na otázku, která s ním byla
spojená = získáváte kartu slona a zároveň i jednu kartu navíc z bodovacího balíčku.
POZOR! Pokud zvíře obývá více různých kontinentů, je za správnou odpověď považován kterýkoliv z nich!
Barevné značky na zadní straně karty odkazují na všechny světadíly, jež se považují za správná řešení.
4.

Nakonec vezměte vrchní kartu zvířete z balíčku otázek a umístěte ji na prázdné pole na desce kontinentů,
kterou jste využili. Poté je na tahu další hráč!

Hráči mohou v průběhu hry libovolně přesouvat získané karty zvířat mezi kontinenty na své desce, nesmějí se ale
pro ověření svého rozhodnutí dívat na jejich zadní stranu!
Některá zvířata je obtížnější určit, a proto se uznávají i částečně správné odpovědi! Místo přesného pojmenování se
za správnou odpověď považuje podtržená část jména zvířete (rodové jméno). Můžete ale hrát i náročnější verzi, kdy
za uvedení přesného názvu zvířete, tedy rodového i druhového jména, získáte z bodovacího balíčku jednu kartu navíc.
Pozn: Čeština je při pojmenování zvířat rozmanitější než např. angličtina nebo němčina. V těchto jazycích se jména zvířat často
tvoří pomocí jednotlivých slov, jež popisují charakteristické rysy zvířat, zatímco čeština vytváří nová jedinečná slova. Proto jsou
u některých zvířat uvedeny za jejich jménem v závorce obecnější názvy, které také doporučujeme uznávat jako správné odpovědi
(pokud tedy nebudete chtít hrát odbornější variantu).

KONEC HRY
Hrajte výše uvedeným způsobem až do chvíle, kdy v balíčku otázek nezbude dostatek karet, aby bylo možné zaplnit všechny
desky kontinentů. Nepoužité karty zvířat na deskách kontinentů se hráčům nezapočítávají do závěrečného skóre.

BODOVÁNÍ A URCENÍ VÍTEZE
Všichni hráči si zkontrolují, kolik svých karet umístili na správné kontinenty. Otočí všechny karty zvířat, odstraní
špatně umístěné karty a spočítají ty, které umístili správně.
Vítězí hráč s nejvyšším počtem karet zvířat umístěných na správných kontinentech!

