
Deset zelených lahví 
       

Obsah hry: 

4 hrací desky (zeď), 40 karet – zelených lahví (4 sady čísel od 1 do 10), 40 puntíkovaných karet s čísly (4 sady 

čísel od 1 do 10), 1 3D kontejner na sklo 

Příprava 

 Každý hráč si sestaví svou hrací stěnu a umístí ji před sebe na stůl, poté na zeď umístí 10 zelených lahví 

s čísly od 1 do 10. 

 Karty s puntíky se umístí doprostřed stolu, obrázkem dolů. Poznámka: Pokud hru hrají méně než 4 

hráči, použijete pouze jednu sadu karet s puntíky na každého hráče (2 hráči = 20 karet, 3 hráči = 30 

karet…). 

 Kontejner na sklo se složí dohromady a umístí doprostřed stolu tak, aby na něj každý hráč snadno 

dosáhl. 

Cíl hry 

Být prvním hráčem, který recykloval všech 10 zelených lahví. 

Pravidla hry 

 Hru začíná nejmladší hráč výběrem jedné karty s puntíky, které jsou položeny na stole obrázkem dolů. 

Spočítá puntíky a ujistí se, že ostatní hráči také kartu viděli. 

 Pokud se počet puntíků na této kartě shoduje s číslem na jedné ze zelených lahví umístěných na jeho 

zdi, obě tyto karty (karta s puntíky i karta s lahví) se vhodí do kontejneru na sklo. 

 Pokud počet puntíků na vytažené kartě není shodný s žádným číslem na zbylých zelených lahvích, karta 

s puntíky se vrátí zpět na stůl, obrázkem dolů. 

 Ve hře pokračuje další hráč. 

 Pokud hráči zbývá již jen jedna láhev a otočí kartu se shodným počtem puntíků jako na lahvi, tento hráč 

vyhrává a zazpívá „Na zdi již nejsou žádné lahve zelené…“ a odloží obě poslední karty do přepravky. 

Vítěz 

Vítězem je hráč, který první recykloval všech 10 zelených lahví. 

 

 

 

Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

                               Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz,www.hrajtesisnami.cz 
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