
Fun Cards – návod ke hře 

Základní informace 

Počet hráčů: 2-6; Věk: 10-110 let 

Obsah krabice 

50 karet s otázkami a odpověďmi na opačné straně. 

Obyčejné karty:     Speciální karty: 

4 karty "1"     3 karty "+4 změň barvu" 

4 karty "2"     3 karty "změň barvu" 

4 karty "3"     4 karty "+2" 

4 karty "4"     4 karty "stop" 

4 karty "5"     4 karty "změň směr" 

4 karty "6" 

4 karty "7" 

4 karty "8" 

Cíl hry 

Úkolem hráčů je zbavit se co nejrychleji všech karet. 

Základní informace 

Hra se hraje s jedním balíčkem z 50 karet. V případě, že chcete procvičit lexikální nebo gramatické dovednosti ve stejnou dobu, můžete 

zamíchat karty z různých hromádek. Jeden hráč zamíchá a rozdá každému hráči 7 karet. V případě, že je počet hráčů větší, můžete hrát 

s menším počtem karet. Hráči by měli vidět pouze své karty a ty ostatním hráčům neukazují. Ze zbytku karet udělejte hromádku. Kartu, která je 

na vrchu hromádky otočte rubem nahoru. Tato "startující karta" označuje místo odhazovacího balíčku. Jestliže je první otočená karta "speciální 

kartou", postupujte podle instrukcí, které jsou popsané níže u "speciálních karet". 

Speciální karty 

Karta +4 změň barvu = Vlastník této karty může změnit barvu hry. Následující hráč si musí vzít 4 karty a vynechává svůj tah. Pokud je tato karta 

vytažena jako "startovací", vrátí se zpět do balíčku a otáčí se nová karta na začátek odhazovací hromádky. 

Karta změň barvu = Držitel této karty může změnit barvu hry. Pokud je tato karta vytažena jako "startovací", vrátí se zpět do balíčku a otáčí se 

nová karta na začátek odhazovací hromádky. 

Karta +2 = Když je použita tato karta, tak hráč, který je jako další na řadě, si musí z balíčku vytáhnout 2 karty a vynechává svůj tah. Tato karta 

může být použita jen ve stejné barvě, v jaké hra zrovna probíhá, nebo na jakoukoliv barvu karty +2. Tato karta může být i kartou 

"startovací". Hráč, který je na řadě, postupuje pak stejně, jakoby na něj karta přišla v průběhu hry. 

Karta stop = Hráč, který je po odhození této karty na řadě, vynechává svůj tah. Tato karta může být použita na jakoukoliv kartu stejné barvy 

nebo na jakoukoliv barvu karty "stop". Karta "stop" může být použita i jako "startovací", pak se postupuje stejně, jak bylo 

zmíněno výše. 

Karta změna směru = Po použití této karty se směr hry mění na opačnou stranu. Karta může být použita na jakoukoliv kartu stejné barvy nebo 

na jinou barvu karty "změna směru". Jestliže je karta vytažena jako "startovací", funguje identicky, jak bylo uvedeno 

výše. 

Pravidla hry 

První člověk sedící po levici od hráče, který karty rozdával, začíná hru. Hra se hraje ve směru hodinových ručiček. Osoba, která hru začala, 

vybere kartu, která se shoduje s barvou nebo symbolem na kartě na vrchu odhazovacího balíčku. Například, pokud je "startovací kartou" 

zelená "2", hráč může odhodit jakoukoliv zelenou kartu nebo kartu s číslem "2" různé barvy, nebo změnit barvu pomocí speciální karty "změň 

barvu" či "+4 změň barvu". V případě, že u sebe má hráč více karet stejného symbolu (např. tři karty různých barev s číslem "6" nebo dvě 

zelené "stop" karty), může je vyhodit na odhazovací balíček všechny najednou. Jestliže hráč nemá žádnou kartu, kterou by mohl odhodit na 

vrchní kartu odhazovacího balíčku, musí z druhého balíčku jednu kartu. Pokud si hráč vytáhl kartu, kterou by mohl odhodit na vrch 

odhazovacího balíčku, může tak udělat ihned ve stejném tahu.  



Když má hráč v ruce pouze jednu kartu, musí o tom upozornit ostatní hráče, a to tak, že řekne: „Mám poslední kartu!“. Nastane-li situace, že 

hráč ostatní soupeře neupozornil na tuto skutečnost, musí si vzít z balíčku 3 karty. 

Vyhrává ten, kdo jako první nemá v ruce žádnou kartu. 

Pojďme se učit angličtinu! 

Nesmíme zapomenout, že karty "Fun Card English" jsou mimo zábavy primárně určeny pro zdokonalování jazykových dovedností angličtiny. 

Hráčům musí být přidávány úkoly během hry, aby jim bylo umožněno vzít si kartu nebo ji odhodit. Tyto úkoly se liší podle balíčků  "Fun Card 

English" a záleží také na jazykové úrovni hráčů.  

Pár příkladů "extra úkolů", aby bylo hráčům umožněno vzít si kartu nebo ji odhodit, tak musí: 

- Odpovídat na otázky správně. 

- Správně sestavit větu na kartě. 

- Říct v angličtině, co vidí na obrázku. 

- Odpovědět na otázky navíc o jejich kartě, které mu položí soupeři nebo učitel. 

- Sestavit správnou otázku na odpověď. 

 

 

 


