
3 v 1 súprava hier a puzzle

Skladovanie:
Výrobok je nutné skladovať na suchom mieste, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov 
tepla a v originálnom balení.

Likvidácia:
Po skončení používania sa hračky zbavte bezpečným spôsobom a ohľaduplne k životnému prostrediu.

Vyhlásenie ES:
Tento výrobok bol označený symbolom CE, pretože je v súlade s bezpečnostnou smernicou pre hračky.

VÝROBCA:
Z.P. „ALEXANDER”
Piotr Pundzis
80 - 209  CHWASZCZYNO, k/GDYNI,  
UL. TELEWIZYJNA 19
Poľsko
TEL./FAX 58 552 83 70,
TEL. 58 552 87 27

SK | NÁVOD

Náučná hra pre 1 až 5 osôb
Odporúčaný vek:  od 4 rokov

Obsah balenia:
1) obrázkové dieliky k hre „Domino“ – 28 ks
2) obrázkové kartičky k hre „Pexeso“ – 40 ks
3) puzzle – 60 dielikov
4) návod

Po rozbalení je nutné skontrolovať obsah so súpisom obsahu škatuľky umiestneným vyššie alebo na 
zadnej strane škatuľky. V prípade nezhody nás, prosím, kontaktujte.
e-mail: info@pexi.cz

Zásady bezpečného používania:

Varovanie:
Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Obsahuje malé časti – hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutia alebo vdýchnutia.
Uschovajte obal, môže obsahovať dôležité informácie.
Nutnosť dozoru dospelej osoby pri hre.
Obal nie je súčasťou hračky.
Stav hračky je nutné pravidelne kontrolovať.

„3 v 1 – Bolek a Lolek“ je súprava dvoch hier a puzzle skladajúceho sa zo 60 dielikov. Hry a puzzle spája 
spoločná téma – Bolek a Lolek. Charakter hier sa líši. „Pexeso“ je napínavá hra a dobrý tréning pamäti, tak 
pre najmladšie, ako aj pre staršie deti. Súčasťou súpravy je aj „Obrázkové domino“ a tiež puzzle, s pomocou
ktorých deti trénujú trpezlivosť a sústredenie.  

Puzzle 60 dielikov
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Symbol 0 – 3 
označuje, že 
hračka nie je 
určená pre deti 
do 3 rokov.



Hra I  „Domino”

„Tradičné domino”
Počet hráčov: 2 – 4

Na hru potrebujete:
obrázkové dieliky – 28 ks

28 dielikov domina rozlož na stole obrázkami dole. 
Po zamiešaní všetkých dielov si každý z hráčov náhodne vyberie:
8 dielikov, keď hrajú 2 hráči 
6 dielikov, keď hrajú 3 hráči
5 dielikov, keď hrajú 4 hráči

Vybrané dieliky si hráči položia pred seba tak, aby protivníci nevideli na obrázky. Hráči si tiež pripravia bloček 
so svojimi menami na zapisovanie získaných bodov. Začína hráč, ktorý má dielik s najvyšším súčtom bodiek 
na oboch stranách (napríklad 6/6). Tento hráč vyloží svoj dielik na stôl obrázkom nahor. Ďalší hráč (po jeho 
ľavej ruke) pokračuje v hre tak, že priloží svoj dielik tak, aby sa susediace časti dielika zhodovali obrázkom 
i počtom bodiek. Môže sa stať, že hráč nemá zodpovedajúci dielik, ktorý by sa hodil ku koncu radu ležiaceho 
na stole. V takom prípade si vezme dva nové dieliky zo spoločnej zásoby dielikov otočených obrázkom dole. 

Dieliky domina sa prikladajú k jednému alebo druhému koncu radu. Obrázok musí zodpovedať dieliku, ku 
ktorému hráč nový dielik prikladá. Nie je možné prikladať obrázky medzi dva už položené dieliky. Prikladaný 
dielik je možné položiť tak v smere predchádzajúcich dielikov, ako aj kolmo na tento smer. Dieliky, ktoré majú 
na oboch svojich častiach rovnaký obrázok, je možné prikladať k ľubovoľnému inému dieliku (i s iným obráz-
kom). 
Hráč, ktorý nemôže vyložiť žiadny dielik ani si nemôže vziať nové dieliky zo stola (pretože sú už rozobrané), sa 
musí vzdať svojho ťahu a  čakať, až na neho znovu príde rad. Víťazom hry je ten, kto sa ako prvý zbaví 
všetkých svojich dielikov domina. V tejto chvíli získa počet bodov zodpovedajúci počtu bodiek na dielikoch, 
ktoré súperom zostali. Túto hodnotu si zapíše do poznámkového bloku k svojmu menu.
Ak ešte všetci hráči majú nejaké dieliky, ale napriek tomu nie je možné priložiť žiadny z nich do radu, kolo sa 
končí. Víťazom sa v tomto prípade stáva hráč, ktorý vlastní dieliky s najmenším súčtom bodiek. Ak majú 
dvaja alebo viacerí hráči rovnaký počet bodiek, vyhráva hráč s menším počtom dielikov.

Na začiatku hry je možné stanoviť, do koľkých bodov budú hráči súperiť. Napríklad do okamihu, keď jeden 
z hráčov dosiahne sto bodov alebo inú stanovenú hodnotu. Ten, kto prvý dosiahne dohodnutú hranicu, sa 
stáva víťazom celej hry.

„Domino talianske”
Počet hráčov 3 – 5

Obrátené dieliky domina sa rozložia 
na stôl obrázkami dole a zamiešajú sa. 
Následne si každý hráč vyberie: 
- 5 dielikov, keď hrá 5 hráčov
- 6 dielikov, keď hrajú 4 hráči
- 8 dielikov, keď hrajú 3 hráči

Ostatné nerozdané dieliky sa odložia nabok. Svoje dieliky si hráči rozložia pred seba obrázkami dole tak, aby 
ich nemohli vidieť ich protihráči. Pri tejto hre sa víťazom stáva ten, kto skôr dosiahne stanovený počet bodov, 
napríklad 50, 70 alebo 100. Pri kladení dielika na stôl oznámi hráč nahlas celkovú bodovú hodnotu zahra-
ného dielika (napríklad pri dieliku s bodkami 6/6 je hodnota 12) a poznačí si svoj zisk na papier. Nasledujúci 
hráč pripojí akýkoľvek svoj vybraný dielik a nahlas ohlási súčet bodov, ktorý je uvedený na dieliku. Po tomto 
ťahu prikladá svoj dielik nasledujúci hráč a opäť ohlási súčet bodiek na zahranom dieliku. Takto hra pokraču-
je až do získania počtu bodov stanoveného na začiatku hry, napríklad 50. Pokiaľ sa dieliky hráčom minú 
a žiadny z nich nedosiahol stanovený počet, vyhráva ten, kto je stanovenému počtu bodov najbližšie.

„Dominóza”
Počet hráčov: 1

Hráč začína hru nakreslením obdĺžnika zloženého z 56 polí (s rozmermi 7 × 8 = 56) na papier. Následne 
premieša všetky dieliky domina ležiace na stole obrázkami a bodkami nahor. Po zamiešaní vytvorí na stole 
z dielikov obdĺžnik s rovnakým tvarom. Bude sa teda tiež skladať z 56 polí (1 dielik je zložený z 2 polí). Po 
zložení obdĺžnika hráč prepíše bodky z hracích dielikov do polí na liste papiera. Po zapísaní všetkých polí je 
potrebné všetky dieliky znovu zamiešať. Úloha hráča spočíva v tom, aby po zamiešaní zložil z dielikov 
rovnaký obdĺžnik, ako si zapísal do polí na papieri. Pri hre sa ľahko ukáže, že úloha je omnoho zložitejšia, 
ako sa zdá.

Hra II  „Pexeso”
Pamäťová hra pre 2 až 4 osoby

Na hru potrebujete:
Kartičky s obrázkami – 40 ks
Cieľ hry:
Cieľom hry je získanie čo najväčšieho počtu obrázkových kartičiek.
Príprava na hru:
Všetky kartičky s obrázkami rozložte na stôl obrázkami dole. Pred začatím každej hry je nutné kartičky 
dobre premiešať.
Priebeh hry:
Hru začína najmladší hráč. Po ňom nasleduje vždy hráč po jeho ľavej ruke. Keď na hráča príde rad, 
vyberie dve ľubovoľné kartičky z tých, ktoré ležia na stole, a otočí ich obrázkami hore. Pokiaľ objaví dva 
rovnaké obrázky, vezme si ich a odloží pred seba. Pokiaľ objaví dva rôzne obrázky, otočí ich späť 
na pôvodné miesto (obrázkom dole) a snaží sa zapamätať si ich polohu. Kto si lepšie zapamätá miesto 
každého otočeného obrázka, ten páry odhalí rýchlejšie ako súperi.
Koniec hry:
Hra sa končí, keď je zo stola zobraný posledný pár obrázkov. Každý z hráčov potom spočíta svoje 
získané kartičky. Vyhráva ten, kto ich získal najviac.
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