
Návod
PÍSMENKOBRANIE
náučná hra v 2 variantoch

- odporúčaný vek od 7 rokov
- počet hráčov: 2 – 3

Obsah balenia:
1) kocky písmen – 25 ks
2) vrecúško – 1 ks
3) špagátiky – 3 ks
4) kocka s číslami – 1 ks
5) poznámkový blok – 1 ks
6) návod – 1 ks

Po rozbalení skontrolujte obsah podľa zoznamu uvedeného vyššie alebo na zadnej strane 
balenia. V prípade nezhôd nás, prosím, kontaktujte na info@pexi.cz.

Písmenkobranie je slovná hra, ktorú je možné hrať dvoma spôsobmi. Úlohou hráčov je 
skladať slová z 5 vylosovaných kociek, ktoré navliekajú na špagátiky. Hra trénuje logickú 
úvahu pri otáčaní kociek, rozširuje slovnú zásobu, učí správny pravopis a zároveň poskytuje 
neobvyklú zábavu.

Hra I
pre 2 – 3 hráčov

Na hru potrebujete:
1) kocky písmen – 25 ks
2) vrecúško – 1 ks
3) špagátiky – 3 ks
4) poznámkový blok – 1ks

Cíl hry:
Cieľom hry je získať počet bodov, ktorý si hráči stanovia na začiatku. Body je možné získať 
za slová zložené z písmen na vylosovaných kockách.

Príprava na hru:
Všetky kocky s písmenami vhoď do vrecúška a umiestni ho do stredu stola. Každému hráčovi
daj 1 špagátik. Hráči si ho položia pred seba. Na jednom konci uviažu veľký uzol, ak tam už 
nie je. S uzlom im môžu pomôcť rodičia. Priprav si bloček a pero na zapisovanie získaných 
bodov. Pred začiatkom hry sa všetci spoločne dohodnú, do koľkých bodov budú hrať.

Priebeh hry:
Hru začína najmladší hráč. Ten si vylosuje 5 kociek z vrecúška a položí ich pred seba. Potom 
si kocky vylosujú aj ostatní hráči. Na dohodnutý signál všetci účastníci začnú súčasne 
navliekať svoje kocky na špagátik, ktorý leží pred nimi. Pri navliekaní musia dávať pozor, 
aby písmená na navlečených kockách boli otočené správne. Nesmú byť hore nohami. V 
prípade, že niektorá z navlečených kociek je otočená zle, musí hráč všetky kocky navliecť 
znovu – obr. 1.



Obr. 1 BSIKJ
Zelená kocka je navlečená zle, písmeno K je otočené hore nohami

Z písmen navlečených na kockách sa hráči snažia zložiť ľubovoľné slovo (v akomkoľvek 
tvare).  Vždy musí ísť o slovo, ktoré sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu. Nesmú
to však byť vlastné názvy, skratky a mená. Hľadanie slova spočíva v otáčaní kociek na 
špagátiku. Tým hráči menia text, ktorý kocky dohromady tvoria – obr. 2.

Obr. 2 BUDKA
Pri hľadaní slova otáčaním kociek okolo špagátika našiel hráč slovo BUDKA

Poradie kociek navlečených na špagátiku nie je možné meniť. Len čo sú kocky správne 
navlečené, musia tak zostať do konca kola. Každá kocka má jednu zo štyroch strán prázdnu. 
Slovo môže byť zložené zo všetkých 5 písmen v rade. To však niekedy môže byť ťažké. Preto
je možné nadbytočné písmená vynechať. Na ich mieste zostane prázdna stena kocky. Táto 
kocka sa pri čítaní slova preskakuje – obr. 3.

Obr. 3 VODA
Vytvorené slovo má štyri písmená VODA (za 4 body), prázdna zelená kocka znamená, že 
toto písmeno sa hráčovi k vytváranému slovu nehodilo.

Hráč, ktorý ako prvý zloží slovo a chce ukončiť kolo, to nahlas oznámi. V tom momente 
všetci prerušia skladanie. Všetci skontrolujú správnosť zloženého slova. Ak v ňom má hráč 
pravopisnú chybu alebo slovo neexistuje (nie je v Pravidlách slovenského pravopisu), stratí 
body. Ich počet sa rovná počtu písmen v neplatnom slove. Za správne zložený výraz získa 
hráč 1 bod za každé písmeno, ktoré využil – obr. 3, 4.

obr. 4  LED
Vytvorené slovo má tri písmená – LED. Hráč získa 3 body.



Body si hráč zapíše do bločku do svojej kolónky. Hráči svoje kocky vrátia do vrecúška a po 
zamiešaní si opäť vylosujú každý 5 kociek. Tie znovu navlečú a snažia sa zložiť ďalšie slovo. 
Ak niektorý z hráčov zistí, že nemôže zo svojich kociek zložiť žiadne slovo, môže posledné 3 
navlečené kocky vymeniť.
Najskôr z vrecúška vylosuje 3 nové náhradné kocky. Až potom stiahne zo špagátika 3 kocky, 
ktoré vráti do vrecúška. V prípade, že hráč ukončil kolo a zložil nesprávne slovo, stráca toľko 
bodov, koľko písmen slovo obsahuje – obr. 5.

Obr. 5 MAREK
Slovo MAREK patrí k zakázaným výrazom a hráč, ktorý ho zložil, stráca 5 bodov.

Koniec hry:
Hra sa končí vo chvíli, keď niektorý z hráčov získa stanovený počet bodov.

* Hru je možné hrať aj vo štvorici. V takej hre však nie je možné meniť kocky.
* Pre jednoduchšiu hru si môžu hráči vylosovať 6 kociek s písmenami – obr. 6.

Po navlečení 6 kociek je možné ľahšie zložiť dlhší výraz, čo je vhodné pre mladších hráčov.

Hra II 
pre 2 – 3 hráčov

Na hru potrebujete:
kocky písmen – 25 ks
vrecúško – 1 ks
špagátiky – 3 ks
kocka s číslami – 1 ks
poznámkový blok – 1 ks

Cieľ hry:
Cieľom hry je získať stanovený počet bodov (napr. 30). Číslo si hráči stanovia na začiatku 
hry. Body získavajú za slová zložené z písmen na vylosovaných kockách.

Príprava na hru:
Rovnaká ako pri Hre I. Navyše budú hráči potrebovať kocku s číslami.

Priebeh hry:



Najmladší hráč hodí kockou s číslami. Na kocke sa nachádzajú čísla od 2 do 5. Hodená 
číslica ukazuje, koľko kociek s písmenami si má každý z hráčov vylosovať. Práve také 
dlhé slovo majú hráči za úlohu zostaviť.

Každý z hráčov si teraz vylosuje určený počet kociek. Potom všetci na dohodnuté znamenie 
začnú kocky navliekať na špagátik. Musia dávať pozor, aby kocky nenavliekli hore nohami. V
takom prípade musia navliecť kocku znovu. Z navlečených kociek sa snažia zložiť platné 
slovo. Ak niektorý hráč zostaví slovo s určeným počtom písmen, oznámi to nahlas ostatným. 
Tí okamžite prestanú skladať. Spoločne skontrolujú pravopis slova. Ak je slovo správne, 
získava hráč 1 bod za každé písmeno, ktoré obsahuje. Body sa zapisujú do bloku do kolónky 
hráča, ktorý ich získal.

Navyše dostane rovnaký počet bodov ako prémiu. Tú získa iba v prípade, že vytvoril 
slovo po prvom losovaní. Využil naň všetky navlečené kocky – obr. 7.

Obr. 7 KOLO

Hráč, ktorý ako prvý zložil výraz zo štyroch písmen, dostane 4 body. Ak ho zložil po prvom 
losovaní zo všetkých navlečených kociek, dostane ešte prémiu – ďalšie 4 body. Dohromady 
získava 8 bodov.

Môže nastať situácia, že sa žiadnemu z hráčov nepodarí zložiť slovo z vylosovaných kociek. 
V tej chvíli si môže každý hráč vylosovať 1 novú kocku a navliecť ju na špagátik. Potom sa 
znovu všetci môžu pokúsiť zložiť výraz s dĺžkou, ktorú určuje číselná kocka. Takto môžu 
pokračovať maximálne do 8 kociek na špagátiku – obr. 11. Ak sa ani potom nikomu nepodarí 
zložiť slovo, hráči začnú nové kolo hodom číselnou kockou. Za výraz zložený po ďalších 
losovaniach (z viacerých kociek) hráč nezíska žiadnu prémiu – obr. 8.

Obr. 8 LASO
Ak hráč zloží výraz zo 4 písmen s použitím viacerých kociek (po ďalších losovaniach), zapíšu
sa mu iba 4 body. Žiadnu prémiu nezískava.

Po zložení slova hráči všetky kocky vrátia do vrecúška. Pred skladaním ďalšieho slova je 
potrebné hodiť kockou a určiť tak počet kociek a dĺžku slova. Kockou hodí hráč po ľavej 
strane toho, kto hádzal v minulom kole. Hráči si opäť vylosujú kocky, navlečú ich na špagátik
a skladajú slovo.
Rovnako ako v Hre I je možné nadbytočné kocky medzi písmenami vynechať. Nahradí ich 
prázdna stena kocky – obr. 8, 10, 11.



Príklady bodovania slov:

Obr. 9  SOKOL
Hráč, ktorý ako prvý zložil slovo SOKOL z piatich písmen zo všetkých navlečených kociek, 
dostane 5 bodov za písmená + 5 bodov ako prémiu. Dohromady – 10 bodov.

Obr. 10  KUPON
Hráč, ktorý ako prvý zložil slovo KUPON s piatimi písmenami zo šiestich navlečených 
kociek, získa 5 bodov za písmená.

Obr. 11  POMOC
Hráč, ktorý ako prvý zložil slovo POMOC z piatich písmen z ôsmich navlečených kociek, 
dostane 5 bodov za písmená. Hráči môžu vylosovať a navliecť na špagátik maximálne 8 
kociek.

Technické údaje:
model: 459, Č. série 9/2012/B, Váha netto: 250 g, brutto: 360 g.
Údržba:
Kocky sa môžu umývať v teplej mydlovej vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické 
rozpúšťadlá.

Skladovanie:
Výrobok uschovajte na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a v originálnom balení.

Likvidácia:
Ak už hru ďalej nechcete používať, zlikvidujte ju bezpečným a ekologickým spôsobom.

ES vyhlásenie:
Výrobok je označený symbolom CE, pretože spĺňa normu pre bezpečnosť hračiek. 

DISTRIBÚTOR
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 nie je vhodná pre deti do 3 rokov.

http://www.alexander-hry.cz/

