
Návod
PÍSMENKOBRANÍ
naučná hra ve 2 variantách

- doporučený věk od 7 let
- počet hráčů: 2-3

Obsah balení:
1) kostky s písmeny – 25 ks
2) sáček – 1 ks
3) provázky – 3 ks
4) kostka s čísly – 1 ks
5) poznámkový blok – 1 ks
6) návod – 1 ks

Po rozbalení zkontrolujte obsah podle seznamu uvedeného výše nebo na zadní straně balení. 
V případě neshod nás prosím kontaktujte na e-mail info@pexi.cz.

Písmenkobraní je slovní hra, kterou lze hrát dvěma způsoby. Úkolem hráčů je skládat slova z 
5 vylosovaných kostek, které navlékají na provázky. Hra trénuje logickou úvahu při otáčení 
kostek, rozšiřuje slovní zásobu, učí správný pravopis a zároveň poskytuje neobvyklou zábavu.

Hra I
pro 2-3 hráče

Ke hře potřebujete:
1) kostky s písmeny – 25 ks
2) sáček – 1 ks
3) provázky – 3 ks
4) poznámkový blok – 1ks

Cíl hry:
Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova 
složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Příprava ke hře:
Všechny kostky s písmeny vhoď do sáčku a umísti jej do středu stolu. Každému hráči dej 1 
provázek. Hráči si ho položí před sebe. Na jednom konci uvážou velký uzel, pokud už tam 
není. S uzlem jim mohou pomoci rodiče. Připrav si bloček a propisku k zapisování získaných 
bodů. Před začátkem hry se všichni společně dohodnou, do kolika bodů budou hrát.

Průběh hry:
Hru začíná nejmladší hráč. Ten si vylosuje 5 kostek ze sáčku a položí je před sebe. Poté si 
kostky vylosují i ostatní hráči. Na domluvený signál všichni účastníci začnou současně 
navlékat svoje kostky na provázek, který leží před nimi. Při navlékání musí dávat pozor, aby 
písmena na navlečených kostkách byla otočená správně. Nesmí být vzhůru nohama. V 
případě, že některá z navlečených kostek je otočená špatně, musí hráč všechny kostky navléct 
znovu.



Obr. 1 BSIKJ
Zelená kostka je navlečená špatně, písmeno K je otočené vzhůru nohama

Z písmen navlečených na kostkách se hráči snaží složit libovolné slovo (v jakémkoliv tvaru).  
Vždy se musí jednat o slovo, které se nachází ve Slovníku spisovné češtiny. Nesmí to však 
být vlastní názvy, zkratky a jména. Hledání slova spočívá v otáčení kostek na provázku. Tím 
hráči mění text, který kostky dohromady tvoří.

Obr. 2 BUDKA
Při hledání slova otáčením kostek kolem provázku našel hráč slovo BUDKA

Pořadí kostek navlečených na provázku nelze měnit. Jakmile jsou kostky správně navlečené, 
musí tak zůstat do konce kola. Každá kostka má jednu ze čtyř stran prázdnou. Slovo může být
složené ze všech 5 písmen v řadě. To ale někdy může být těžké. Proto je možné nadbytečná 
písmena vynechat. Na jejich místě zůstane prázdná stěna kostky. Tato kostka se při čtení 
slova přeskakuje.

Obr. 3 VODA
Vytvořené slovo má čtyři písmena VODA (za 4 body), prázdná zelená kostka znamená, že 
toto písmeno se hráči k vytvářenému slovu nehodilo.

Hráč, který jako první složí slovo a chce ukončit kolo, to nahlas oznámí. V tom momentě 
všichni přeruší skládání. Všichni zkontrolují správnost složeného slova. Pokud v něm má hráč
pravopisnou chybu nebo slovo neexistuje (není ve Slovníku spisovné češtiny), ztratí body. 
Jejich počet se rovná počtu písmen v neplatném slovu.  Za správně složený výraz získá hráč 1 
bod za každé písmeno, které využil – obr. 3, 4.

obr. 4  LED
Vytvořené slovo má tři písmena LED. Hráč získá 3 body.



Body si hráč zapíše do bločku do svojí kolonky. Hráči své kostky vrátí do sáčku a po 
zamíchání si opět vylosují každý 5 kostek. Ty znovu navléknou a snaží se složit další slovo. 
Pokud některý z hráčů zjistí, že nemůže ze svých kostek složit žádné slovo, může poslední 3 
navlečené kostky vyměnit.
Nejdřív ze sáčku vylosuje 3 nové náhradní kostky. Teprve pak stáhne z provázku 3 kostky, 
které vrátí do sáčku. V případě, že hráč ukončil kolo a složil nesprávné slovo, ztrácí tolik 
bodů, kolik písmen slovo obsahuje.

Obr. 5 MAREK
Slovo MAREK patří k zakázaným výrazům a hráč, který ho složil, ztrácí 5 bodů.

Konec hry:
Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů získá stanovený počet bodů.

* Hru lze hrát i ve čtyřech hráčích. V takové hře ale není možné měnit kostky.
* Pro snadnější hru si mohou hráči vylosovat 6 kostek s písmeny.

Obr. 6 KONTO
Po navlečení 6 kostek lze snáze složit delší výraz, což je vhodné pro mladší hráče.

Hra II 
pro 2-3 hráče

Ke hře potřebujete:
1) kostky s písmeny – 25 ks
2) sáček – 1 ks
3) provázky – 3 ks
4) kostka s čísly – 1 ks
5) poznámkový blok – 1 ks

Cíl hry:
Cílem hry je získat stanovený počet bodů (např. 30). Číslo si hráči stanoví na začátku hry. 
Body získávají za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Příprava ke hře:
Stejná jako u Hry I. Navíc budou hráči potřebovat kostku s čísly.

Průběh hry:



Nejmladší hráč hodí kostkou s čísly. Na kostce se nachází čísla od 2 do 5. Hozená číslice 
ukazuje, kolik kostek s písmeny si má každý z hráčů vylosovat. Právě tak dlouhé slovo 
mají hráči za úkol sestavit

Každý z hráčů si nyní vylosuje určený počet kostek. Pak všichni na domluvené znamení 
začnou kostky navlékat na provázek. Musí dávat pozor, aby kostky nenavlékly vzhůru 
nohama. V takovém případě musí navléknout kostku znovu. Z navlečených kostek se snaží 
složit platné slovo. Pokud některý hráč sestaví slovo s určeným počtem písmen, oznámí to 
nahlas ostatním. Ti okamžitě přestanou skládat. Společně zkontrolují pravopis slova. Pokud je
slovo správné, získává hráč 1 bod za každé písmeno, které obsahuje. Body se zapisují do 
bloku do kolonky hráče, který je získal.

Navíc dostane stejný počet bodů jako prémii. Tu získá pouze v případě, že vytvořil slovo
po prvním losování. Využil k němu všechny navlečené kostky.

Obr. 7 KOLO
Hráč, který jako první složil výraz ze čtyř písmen, obdrží 4 body. Pokud ho složil po prvním 
losování ze všech navlečených kostek, dostane ještě prémii – další 4 body. Dohromady 
získává 8 bodů.

Může nastat situace, že se žádnému z hráčů nepodaří složit slovo z vylosovaných kostek. V tu
chvíli si může každý hráč vylosovat 1 novou kostku a navléknout ji na provázek. Pak se 
znovu všichni mohou pokusit složit výraz o délce, kterou určuje číselná kostka. Takto mohou 
pokračovat maximálně do 8 kostek na provázku – obr. 11. Pokud se ani pak nikomu nepodaří 
složit slovo, hráči zahájí nové kolo hodem číselnou kostkou. Za výraz složený po dalších 
losováních (z více kostek) hráč nezíská žádnou prémii.

Obr. 8 LASO
Pokud hráč složí výraz ze 4 písmen za použití více kostek (po dalších losováních), zapíší se 
mu pouze 4 body. Žádnou prémii nezískává.

Po složení slova hráči všechny kostky vrátí do sáčku. Před skládáním dalšího slova je třeba 
hodit kostkou a určit tak počet kostek a délku slova. Kostkou hodí hráč po levé straně toho, 
kdo házel v minulém kole. Hráči si opět vylosují kostky, navléknou je na provázek a skládají 
slovo.
Stejně jako ve Hře I lze nadbytečné kostky mezi písmeny vynechat. Nahradí je prázdná stěna 
kostky – obr. 8, 10, 11.

Příklady bodování slov:



Obr. 9  SOKOL
Hráč, který jako první složil slovo SOKOL z pěti písmen ze všech navlečených kostek, 
dostane 5 bodů za písmena + 5 bodů jako prémii. Dohromady – 10 bodů.

Obr. 10  KUPON
Hráč, který jako první složil slovo KUPON o pěti písmenech ze šesti navlečených kostek, 
získá 5 bodů za písmena.

Obr. 11  POMOC
Hráč, který jako první složil slovo POMOC z pěti písmen z osmi navlečených kostek, 
dostane 5 bodů za písmena. Hráči mohou vylosovat a navléct na provázek maximálně 8 
kostek.

Technické údaje:
model: 459, Č. série 9/2012/B, Váha netto: 250 g, brutto: 360 g.
Údržba:
Součásti hry se mohou mýt v teplé vodě s mýdlem. K čištění nepoužívejte jakákoliv chemická
rozpouštědla.
Skladování:
Výrobek uschovejte na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a v originálním balení.
Likvidace:
Pokud už hru dále nechcete používat, zlikvidujte ji bezpečným a ekologickým způsobem.
ES prohlášení:
Výrobek je označený symbolem CE, protože splňuje normu pro bezpečnost hraček. 

DISTRIBUTOR
PEXI, S. R. O.
PODNIKATELSKÁ 565
190 11 PRAHA
TEL.//FAX (+420) 274 023 224

www.alexander-hry.cz
E-mail: info@pexi.cz

Symbol 0-3 znamená, že hra není vhodná pro děti do 3 let.
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