
Čierny Peter [SK] Séria: Hry v plechovke    Kód: 301320 

Vek: 4 - 99  Počet hráčov: 2 - 6 Trvanie hry: 10 min 

Kto sa bojí Čierneho Petra?? Nikto! A nikto ho nechce vytiahnuť z kariet, 

pretože ten, kto ho má na konci hry v ruke, dostane čierny nos a vypadáva z 

hry. Zábavná klasická kartová hra. 

Hra rozvíja: 

● Rýchlosť a súťaživosť 

● Zábavnú atmosféru  

Obsah balenia a príprava: 

Balenie obsahuje 33 kariet, 1 ceruzka na maľovanie na tvár, návod na hru 

 

Zamiešajte karty a rozdajte ich lícom nadol všetkým deťom. Vezmite si svoje karty, pozrite sa na ne a nedovoľte, aby ich videli ostatní hráči. Venujte 

pozornosť obrázkom a symbolom v rohoch kariet. Z každej karty sú dve okrem čierneho Petra. Dve presne rovnaké karty tvoria pár. Ktokoľvek už má 

jeden alebo viac párov môže tieto karty vyložiť hneď pred seba. 

Pravidlá hry: 

Hra sa hrá v smere hodinových ručičiek. Začína najmladší hráč. Pýta si kartu od nasledujúceho hráča. Pozeraj sa na svoje karty bez toho, aby si ich 

ukazoval ostatným hráčom. 

Máte v ruke presne tú istú kartu?  

● Máte? Vynikajúce. Hneď položte pár na stôl.  

● Nemáte? To je jedno, pridajte si kartu ku kartám v ruke. 

 

Upozornenie 

Ak je karta, ktorú ste vytiahli, „Čierny Peter“, nehovorte ostatným hráčom a stačí si ju potichu vložiť ku kartám v ruke. 

Potom je na rade ďalší hráč, ktorý si vytiahne kartu od susedného hráča. Ak tomuto hráčovi nezostali v ruke žiadne karty, ťaháš si kartu od 

nasledujúceho hráča. 

 

Záver hry: 

 

Hra končí, akonáhle má hráč v ruke iba „Čierneho Petra“. Hráč s najviac pármi vyhráva a „Čierneho Petra“ maluje po nose. Ak dôjde k remíze, potom 

budete mať viac ako jedného víťaza. 

 

Ďalšie možnosti hry 

Dodržujte základné pravidlá, ale s nasledujúcimi zmenami:  

● Táto hra sa hrá na niekoľko kôl.  

● Ak zostane iba „Čierny Peter“, počítate body. Každá dvojica kartových kartičiek na stole sa počíta ako bod. Hráč s „Čiernym Petrom“ získa tri 

body.  

● Ktokoľvek má najviac bodov, vyhrá kolo a na tvár mu bude namaľovaná peha.  

● Hra sa skončí, hneď ako hráč získa druhú pehu, čím vyhráva hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?  

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu. 

LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR www.playatelier.eu/haba-hracky 

Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu. FB: HabaCeskoSlovensko  

© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. Instagram: haba_cesko_slovensko 

http://www.playatelier.shop/


Čierny Peter [CZ] Série: Hry v plechovce   Kód: 301320 

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 6 Trvání hry: 10 min 

Kdo se bojí Černého Petra ?? Nikdo! A nikdo ho nechce vytáhnout z karet, 

protože ten, kdo ho má na konci hry v ruce, dostane černý nos a vypadává ze 

hry. Zábavná klasická karetní hra. 
 

Na výhru této hry potřebujete chladnou hlavu. Pouze ten, kdo položí správné otázky a kombinuje jejich správným způsobem, může přijít na řešení a 

získat co nejvíce bodů. Cílem hry je mít na konci hry co nejvíce bodů. 

Hra rozvíjí: 

● Rychlost a soutěživost 

● Zábavnou atmosféru 

Obsah balení a příprava: 

Balení obsahuje 33 karet, 1 tužka na malování na obličej, návod na hru 

 

Zamíchejte karty a rozdejte je lícem dolů všem dětem. Vezměte si své karty, podívejte se na ně a nedovolte, aby je viděli ostatní hráči. Věnujte 

pozornost obrázkem a symbolem v rozích karet. Z každé karty jsou dvě kromě černého Petra. Dvě přesně stejné karty tvoří pár. Kdokoliv už má jeden 

nebo více párů může tyto karty vyložit hned před sebe. 

Pravidla hry: 

Hra se hraje ve směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší hráč. Ptá si kartu od následujícího hráče. Dívej se na své karty, aniž si je ukazoval 

ostatním hráčům. 

Máte v ruce přesně tutéž kartu? 

● Máte? Vynikající. Hned položte pár na stůl. 

● Nemáte? To je jedno, přidejte si kartu ke kartám v ruce. 

 

Upozornění 

Pokud je karta, kterou jste vytáhli, "Černý Petr", neříkejte ostatním hráčům a stačí si ji potichu vložit ke kartám v ruce. 

Pak je na řadě další hráč, který si vytáhne kartu od sousedního hráče. Pokud tomuto hráči nezůstaly v ruce žádné karty, taháš si kartu od následujícího 

hráče. 

 

Závěr hry: 

 

Hra končí, jakmile má hráč v ruce pouze "Černého Petra". Hráč s nejvíce páry vyhrává a "Černého Petra" maluje po nose. Pokud dojde k remíze, pak 

budete mít více než jednoho vítěze. 

 

Další možnosti hry 

Dodržujte základní pravidla, ale s následujícími změnami: 

● Tato hra se hraje na několik kol. 

● Pokud zůstane pouze "Černý Petr", počítáte body. Každá dvojice karetních kartiček na stole se počítá jako bod. Hráč s "Černým Petrem" 

získá tři body. 

● Kdokoliv má nejvíce bodů, vyhraje kolo a na obličej mu bude namalovaná piha. 

● Hra skončí, jakmile hráč získá druhou pihu, čím vyhrává hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem? 

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu. 
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