
2–6 hráčů 12+45+ min

CÍL HRY:

Milí žáci, nyní máte možnost si zlepšit (ale i zhoršit) své vysvědčení ze zá-
kladní školy. Úkoly v této hře otestují nejen vaše znalosti, ale i schopnost, 
jak si pomoci, když máte zrovna v hlavě prázdno. Psali jste si ve škole 
taháky? Někdy byly užitečné, ale někdy vám mohly také pěkně zatopit. 
Až napíšete testy ze všech předmětů, čeká vás vysvědčení. Kdo dával 
ve škole pozor a kdo už mnohé zapomněl, se dozvíte na konci této hry.

Pravidla hry

KARTY S OTÁZKAMI:

Otázky jsou rozděleny do šesti vy-
učovacích předmětů: český jazyk, 
matematika, dějepis, přírodopis, 
zeměpis a občanská výchova. Na 
každé kartě jsou vždy čtyři otázky 
z každého předmětu. Správné 
odpovědi najdete na zadní straně 
karty. Někdy otázka nabízí tři 
možnosti odpovědi (a, b, c), někdy 
ale bohužel žádnou nápovědu 
neobdržíte.

KARTY PŘESTÁVEK A ŽETONY S PŘEDMĚTY:

Tyto karty vám do hry přinesou více napětí, zábavy a interakce mezi žáky. 
Mezi jednotlivými předměty nastává přestávka. Na každé kartě přestávky 
se nachází otázka týkající se žetonů s nakreslenými předměty s tématem 
školy. Tato část hry není o znalostech, ale o vaší rychlosti. Pamatujete si, 
jaké pomůcky a předměty jste ve škole používali? Pokud budete rychlejší 
než vaši spoluhráči, získáte tahák.

TAHÁKY A POZNÁMKY:

Taháky ve hře získáváte během přestávek. Tyto žetony vám mohou umož-
nit opisovat od ostatních studentů, nebo se zcela vyhnout odpovědím na 
otázky. Na druhou stranu vás při podvádění může chytit učitel a dostanete 
poznámku. Poznámky vám zhoršují známku z chování na konci hry.

PŘÍPRAVA HRY:

Karty otázek roztřiďte dle předmětů a každý balíček důkladně zamíchej-
te. Hromádky položte otázkami nahoru na stůl. Dále zamíchejte balíčky 
přestávek a poznámek a lícem dolů je položte na stůl. Nakonec na stůl 
připravte žetony taháků a doprostřed stolu rozložte žetony s předměty.

Každý žák ještě obdrží jeden list papíru s vysvědčením a tři žetony  
taháků do začátku hry. Připravte si tužku a z bločku list na zazname
návání odpovědí.

Začíná žák, který jako poslední opustil školní škamny. Ten bude jako první 
číst otázky z karty.

PRŮBĚH HRY:

Hra se skládá ze šesti kol. V každém kole budete zodpovídat 4 otázky 
z jednoho předmětu. Pořadí předmětů si zvolte sami. Ve čtení otázek 
se střídejte po předmětu, po směru hodinových ručiček.

Po přečtení každé otázky můžete buď odpovědět, nebo použít žeton 
taháku, pokud nějaký máte. 

Když se rozhodnete použít žeton taháku, hoďte si kostkou, jež určí, 
zda jste měli štěstí a učitel si vás při opisování nevšiml.

Padneli vám symbol úspěchu, namísto odpovědi napište T, 
tato odpověď se počítá jako správná, tedy opsaná z taháku.

Padneli vám symbol opisování, určete si spolužáka, který  
vám pošeptá odpověď, kterou si on sám zapsal.

Padneli vám neúspěch, pak máte smůlu, učitel vás načapal 
při podvádění a musíte táhnout jednu kartu z balíčku poznámek. 
Na otázku tedy odpovězte normálně, dle svého uvážení.

Po použití taháku žeton odložte na hromádku ostatních žetonů taháku.

Jakmile přečtete a zodpovíte čtvrtou otázku z daného předmětu,  
nastane vyhodnocení známek z odehraného předmětu.  Žák, který četl 
otázky, přečte i správné odpovědi ze zadní strany karty.

HODNOCENÍ:

známka 2 známka 3 známka 4 známka 5

1 chyba 2 chyby 3 chyby 4 chyby



Svou známku si každý zapište do příslušné kolonky 
na vysvědčení. Použitou kartu s otázkami dejte do-
spod balíčku. Pokud jste schytali nějaké poznámky, 
ponechte si je stranou. Jejich úloha v hodnocení se 
projeví až na konci hry.

PŘESTÁVKA:

Následuje přestávka. Hráč, který v tomto kole získal 
nejlepší známku, se nezúčastní souboje o získání 
žetonu taháku. Tento hráč táhne vrchní kartu z ba-
líčku karet přestávek a nahlas přečte otázku. Ostatní hráči se pokusí co 
nejrychleji najít a vzít ze stolu žetony předmětů, které jsou odpovědí na 
otázku z karty přestávky. Následně vyhodnotíte žetony, které hráči sebra-
li, k některé kartě patří i více žetonů s předměty. Za každý správný žeton 
předmětu získá každý hráč jeden žeton taháku. Poté žetony předmětů 
vraťte.

Pokud si nejste jisti správnou odpovědí, na poslední straně pravidel nalez-
nete přehled otázek a odpovědí.

Který předmět hází žáci nejčastěji po třídě?

Co použijete při geometrii k narýsování kružnice?

Který předmět má stupnici pro odečet úhlu?

V čem se nosí učebnice a školní potřeby?

Co použijete, když se vám zlomí tužka?

Co používáte při zeměpisu?

Čím jedete do školy?

Které oblečení potřebujete na hodinu tělocviku?

Co si obouváte ve škole?

Co se nachází na fotbalovém hřišti?

Který předmět používá pouze učitel při hodině tělocviku?

Jaký předmět používáte při posilování?

Kde jsou vypsané vyučovací hodiny?

Máte chybějící nebo poškozenou komponentu?  
Napište nám na info@albi.cz, rádi Vám zdarma  
zašleme novou!

Hledáte inspiraci? Chcete si (nejen) o našich hrách 
popovídat s dalšími nadšenými hráči? Připojte se  
do skupiny na facebooku „Hry nás baví“!
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Co se používá při výuce anatomie?

Které předměty používáte v matematice?

Který předmět najdete v chemické laboratoři?

Kam si dáváte věci v šatně?

Co se nosí do školy na konci školního roku?

Kam se zapisuje docházka žáků?

Co vám učitel zabaví pod lavicí?

Co si vezmete na školu v přírodě?

Co potřebujete na výtvarnou výchovu?

Do čeho si zabalíte věci na školu v přírodě?

Který přístroj používáte v biologii?

Na co píše učitel během hodiny?

Kam se hází zbytky od svačiny?

Pokud v tomto kole více hráčů získalo stejné známky vyhodnocené 
jako nejlepší, jeden z nich čte otázku, ale souboje o žetony taháků 
se nezúčastní ani jeden z nich. Pokud všichni hráči ve hře měli stejné 
známky, souboj o taháky se nekoná.

Při hře dvou hráčů si oba hráči vezmou kartu přestávky, naráz své 
karty otočí, přečtou si otázky a chňapnou po žetonech. První z nich, 
který získá správný žeton, dostane žeton taháku.

Po přestávce se připravte na další kolo. Otázky z dalšího předmětu bude 
číst nový žák. 

VYSVĚDČENÍ A VÍTĚZ HRY:

Po odehrání šesti kol máte své vysvědčení kompletní. Nyní musíte za kaž-
dé dvě obdržené poznámky zhoršit svoji známku z chování o jeden stupeň.

Porovnejte si své známky. Kdo má nejlepší průměr, vyhrává. Je vás víc? 
Nevadí, v každé třídě může být i více premiantů!

Pozn.: Do průměru započítejte i známku z chování.

Jméno žáka:

CHOVÁNÍ ŽÁKA

PŘÍRODOPIS

MATEMATIKA

DĚJEPIS

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK

ZEMĚPIS
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