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Mikado
Způsob a Pravidla: 
Celý svazek 41 tyčinek se zarovná, sevře jednou z dlaní a pak se 
náhle z ruky uvolní na stolní desku či jinou podložku. Tyčinky 
dopadnou na stůl a soupeři pak vytahují z hromádky jednu za druhou. 
Pokud při vytahování dojde k pohnutí kterékoliv jiné tyčinky, ve hře 
pokračuje soupeř. Po získání tyčinky zvané Mandarin či Mikádo si jí 
lze při uvolňování ostatních pomáhat. Hra končí po rozebrání všech 
tyčinek. Vyhraje ten ze soupeřů, kterému se podaří nasbírat tyčinky s 
největším bodovým součtem.



Názvy jednotlivých tyček a bodové hodnocení

● MIKADO (modrá z ořechu): 20 bodů
● MANDARIN (žlutá/černá z třešně): 10 bodů 
● BONZE (oranžová z dubu): 5 bodů 
● SAMURAI (zelená z buku): 3 body 
● KULI (červená z jasanu): 2 body 

Hra vznikla v roce 1936 v Maďarsku



Čára

• Jiné názvy: Na čáru

• Počet hráčů: dva a více

• Cíl hry: Hodit minci co nejblíže k vyznačené čáře



Čára - hrací potřeby

• 1 mince pro každého hráče (v případě hraní o ně, doporučuje se 
více mincí)

• Křída na nakreslení čáry



Čára - pravidla hry

● Hráči postupně hází z určené vzdálenosti směrem k čáře. 
Cílem je hodit minci co nejblíže, ne však za čáru. Jestliže 
se mince čáry alespoň částí dotýká, nemůže být 
považována za minci za čarou.

● Hraje se na předem dohodnutý počet vítězství nebo 
nejvíce vítězství v určeném čase.



Prak

Kdysi měl prak každý kluk 
ale dnes se obyčejný prak 
vidí málokdy.

Je velmi jednoduché si ho 
vlastnoručně vyrobit.



Prak - výroba

Pomůcky a materiál:

● kacek ve tvaru Y
● silnější guma
● kousek kůže 
● nůžky, nůž
● děrovačka a očka 



Skákání panáka

Popis hry:

● Na zemi (např. na chodníku) se namaluje panák. 
Kresba se rozdělí do 5 až 11 polí, které se 
očíslují.

 



Skákání panáka

● Velikost panáka a jeho částí (očíslovaných polí) je 
úměrná věku dětí, velikosti jejich chodidel. 
Úkolem dítěte je přeskákat siluetu v pořadí čísel 
po jedné, resp. obou nohách (u panáka o 8 polích 
jsou pole 4-5 břicho, pole 7-8 hlava) a to bez 
přešlapů.

 



Skákání panáka

● Navíc si úlohu mohou znesnadnit vhozením 
kamene či jiného malého předmětu před každým 
kolem ze startovní čáry na postupně se zvyšující 
čísla (a pole) na postavě. V daném kole pak 
kámen s obrazcem musí přeskočit bez dotyku 
obsazeného pole.

 



Skákání panáka
● Přešlap nohou, či netrefení se do 

očíslovaného pole kamenem je 
chybou, což znamená pozastavení 
skoků a nutnost skákací sekvenci 
opakovat. Zatím skáče soupeřící 
dítě (či děti). Které z nich první 
celou skákací sestavu zvládne, 
zvítězí.

 



Kuličky

● Kuličky jsou jednoduchá hra.
● V této hře jde o to, že  se cvrnká do 

jednoho důlku.
● Hra se hraje ve venkovním 

prostředí.

 



Kuličky

● Tuto hru hrajou 2 a více hráčů.
● Kuličky musí být ze skla nebo z hlíny.
● Vyhravá ten kdo nacvrnká nejvíce kuliček do důlku.

 



Stavění bunkru

Stavěli si je naši dědečkové i naši taťkové ...

 



Stavění bunkru

… a my si ho stavíme taky.

 


