
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK HRU HRÁT? 

HRA Č.1 „DÍVEJ SE A STAV!“ 

1. Rozdělte hráče do dvou týmů. Každému týmu dejte identický set 10 kostek. 

2. Kartičku s předlohou dejte tak daleko, aby ji hráči neviděli od místa, kde se 

nachází tým. 

3. Určete 1 hráče, který bude stopovat čas „počtář“. 

4. První hráč z každého týmu se zvedne a dojde se podívat na předlohovou 

kartu, zatímco „počtář“ počítá do 10. 

5. První hráč, který se šel podívat na předlohu, se vrátí zpět ke svému týmu a 

začnou stavět kostky. 

6. Hra pokračuje tak, že každý další hráč se také dojde podívat na předlohovou 

kartu na 10 sekund, vrátí se zpět ke svému týmu a pomůže mu sestavit 

konstrukci. 

7. První tým, který se shodne, že postavili správnou kostrukci zakřičí „Blox!“ 

8. Zkontrolujte konstrukci s předlohou. 

9. Pokud tým uspěl, mohou si kartu ponechat. Pokud se jim stavba nepodařila, 

podívejte se, zda-li lépe neuspěl tým druhý. Hrajte takto hru 3 kola. 

10. A aby se procvičil i mozek, odpovězte na bonusové otázky dolní části karet. 

 

 

 



HRA Č.2 „POSLOUCHEJ A STAV!“ 

1. V této hře bude jeden hráč vypravěč a dva hráči stavitelé. 

2. Rozdělte kostky, aby měl každý hráč stejných 10 kusů. 

3. Vypravěč si vezme kartu s předlohou, stoupne si zády ke stavitelům a popisuje 

jim strukturu konstrukce na obrázku. 

4. Až vypravěč skončí s popisem konstrukce a stavitelé dokončí svou stavbu, 

zkontroluje se karta s výsledky. Čí kreace je nejpodobnější tomu na obrázku, 

tomu hráči se předá karta. Hra pokračuje takto 3 kola. 

5. A aby se procvičil i mozek, odpovězte na bonusové otázky dolní části karet. 

Pro změnu můžete popsat 2 týmům předlohovou kartu, poté se ukáže, který z týmů ji 

lépe pochopí a dokáže sestavit. 

 

OTÁZKY&ODPOVĚDI 

Mnoho otázek má mnoho odpovědí. Pro ty, kteří mají pouze jednu, odpovědi jsou 

vypsány zde: 

 Oranžová X kostka 

 Fialová 

 Čárkovaná kostka 

 Ano, otoč X kostku do jiného směru 

 Ano jsou všechny pevné 

 Všechny kostky s tečkami 

 Přidej oranžovou X kostku do prvního sloupce 

 Ano 

 Na kostce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČÍSLO KARTY POPISEK V AJ POPISEK V ČEŠTINĚ 

1 
Add onto this structure with 

a shape and color that 

hasn’t been used. 

Přidejte na konstrukci 

takovou kostku s tvarem a 

barvou, která tam není 

použita. 

2 
What attribute do all these 

blocks have in common? 
Jaké vlastnosti mají tyto 

kostky společné? 

3 
What block would you need 

to put on top of the polka 

dot cube to represent all 4 

shapes and all background 

color? 

Jaké kostky potřebuješ 

dát na vrchol krychle 

s puntíkami, aby se 

v konstrukci objevily 

všechny 4 tvary? 

4 
Add 3 blocks to make a 

symmetrical structure (by 

shape). 

Přidejte 3 kostky, aby byla 

konstrukce symetrická 

(podle tvaru). 

5 
Name an attribute shared 

by two or more of these 

shapes. 

Vyjmenujte 

vlastnosti/znaky, které 

mají  2 nebo 3 tvary 

podobné. 

6 
Would the structure still 

stand if the sphere was on 

the bottom? 

Vydržela by konstrukce 

stát, pokud by byla koule 

vespod? 

7 
What do these shapes have 

in common? 
Co mají tyto tvary 

společné? 

8 
Add one block whose shape 

and color is not represented. 
Přidej jednu kostku, jejíž 

barva a tvar ještě není 

v konstrukci. 

9 
One of these blocks has an 

attribute that none of the 

others have. Add its partner 

to the structure.  

Jedna z těchto kostek má  

znak, který ostatní kostky 

nemají. Přidej do 

konstrukce stejný druh. 

10 
How do you arrange this 

structure so that blocks that 

are touching do not share 

any attributes? 

Naaranžujte konstrukci 

tak, aby kostky, které se 

dotýkají neměly žádné 

podobné znaky? 

11 
Using these 5 blocks, build a 

structure that has a third 

column where the pyramid 

is not on the top. 

Použitím těchto 5ti kostek, 

sestav konstrukci, která 

bude mít třetí pilíř bez 

pyramidy navrchu.  

12 
Build a tower using all these 

blocks. 
Sestavte věž, při níž 

použijete všechny tyto 

kostky. 

13 
Rearrange this structure so 

that everything with a 

square base is in the bottom 

raw. 

Předělejte konstrukci tak, 

aby vše s čtvercovou 

základnou byly vespod.  



14 
Rearrange this structure, 

putting all the spheres on 

the bottom. Would the 

structure still stand if all the 

spheres were on top? 

Přestavte konstrukci, 

všechny koule dejte 

dospod.  

Bude nová konstrukce 

držet, když dáte všechny 

koule nahoru? 

15 
How would this structure 

change if every block was 

rotated once?  

Jak se konstrukce změní, 

když se každá kostka 

jednou otočí?  

16 
Using the tallest tower as a 

line of symmetry, what 

would you change and add 

to make a symmetrical 

structure? 

Nejvyšší „věž“ bude 

použita jako přímka 

symetrie, co změníte a 

přidáte do konstrukce, 

aby byla symetrická?  

17 
The first column shares an 

attribute and the second 

column shares a different 

one. Of the blocks you 

didn’t use, what could you 

add to columns to extend 

the pattern. 

První sloupec tvarů má 

jeden společný znak, 

druhý sloupec má mezi 

sebou zase jiný. Z kostek, 

které se nepoužily, jaké 

z nich bys mohl přidat do 

sloupců, aby se znak 

dodržel? 

18 
Use these blocks to make a 

tower of at least 5 blocks 

where the cube is on top. 

Použitím těchto kostek 

postavte věž s nejméně 

5ti kostkami, kdy krychle 

bude nahoře. 

19 
Use the blocks not shown in 

this picture to fit the attribute 

theme. 

Použijte kostky, které 

nejsou uvedené na 

obrázku, aby pasovaly do 

tématu kartičce. 

20 
Add 2 blocks to this 

arrangement so that the 

columns each have all 4 

colors in them. 

Přidejte 2 kostky do 

konstrukce, aby každý 

sloupec obsahoval 4 

barvy. 

21 
Would the structure still 

stand if the  X blocks were 

turned a different way. 

Stála by konstrukce, 

pokud by X kostky byly 

otočeny na jinou stranu? 

22 
Find a way to rebuild this 

structure with the pyramid in 

the bottom row. 

Najdi si způsob jak 

přestavit konstrukci tak, 

aby pyramida byla ve 

spodním řádku. 

23 
Switch the blocks in the top 

row with the blocks in the 

bottom row to create a 

structure that stands. 

Vyměňte kostky, které 

jsou ve vrchní řadě 

s kostkami ve spodní 

řadě, abyste vytvořily 

konstrukci, která stojí. 



24 
No spheres were used in this 

structure. Where could you 

add them to make this 

structure taller, not wider? 

V této konstrukci nebyly 

použity žádné koule. Kam 

by se mohly přidat, aby 

byla konstrukce vyšší, ne 

širší? 

25 
Rearrange the blocks to 

build a symmetrical 

structure. 

Přestavte kostky tak, 

abyste vytvořili 

symetrickou/souměrnou 

kontrukci. 

26 
How can you keep the 2 x 3 

grid so that all columns 

share an attribute? 

Jak by se mohla 

zachovat mřížka ( 2 řádky 

na 3 sloupce), aby 

všechny sloupce měly  

stejný rys/znak. 

27 
Rearrange this structure so 

that any blocks that are 

touching share an attribute. 

Přestavte konstrukci tak, 

aby všechny kostky, které 

se dotýkají měli společný 

znak/rys.  

28 
Rearrange the structure so 

the second row is all orange. 
Přestavte kontrukci tak, 

aby druhý řádek byl celý 

oranžový. 

29 
Remove one piece (neither 

of the pyramids) and make 

one tower. 

Hint: It is possible, think 

outside the blox. 

Odstraňte jednu kostku 

z konstrukce a udělejte 

postavte z ostatních 

kostek věž. 

30 
Rearrange the blocks as if 

you turned this structure 

counterclockwise 90o 

Přestavte kostky jako 

byste konstrukci otočili 

proti směru hodinových 

ručiček, o 90 stupňů. 

31 
What could you add to the 

top row to complete the 

matching attributes of each 

row? Rearrange the 

structure so that each 

column has a common 

attribute. 

Co byste mohli přidat do 

horního řádku a dokončit 

tak odpovídající společné 

znaky/ rysy každého 

řádku? Změňte 

uspořádání konstrukce 

tak, aby každý sloupec 

měl společný znak/rys. 

32 
Rearrange the structure so 

that all patterned blocks are 

on the bottom. 

Přestavte konstrukci, aby 

všechny kostky se 

vzorkem byly vespod. 

33 
Move the blocks to make 3 

columns with 1 distinct 

attribute in each column. 

Přesuňte kostky tak, aby 

se vytvořily 3 sloupce s 1 

stejným znakem/rysem 

v každém z nich. 

34 
Move the blocks to make 3 

columns with 1 distinct 
Přesuňte kostky tak, aby 

se vytvořily 3 sloupce s 1 



attribute in each column. stejným znakem/rysem 

v každém z nich. 

35 
Place the 2 left blocks 

somewhere else in the 

arrangement. 

Umístěte zbylé dvě kostky 

kamsi do kontrukce. 

36 
Use the blocks to make a 

pattern (for exmaple: by 

attribute, color, shape and 

so on). Then, move the 

blocks to build 3 columns 

that share an attribute. 

Pomocí kostek vytvořte 

vzor (například: podle 

vzorku, barvy, tvaru a tak 

dále). 

Poté přesuňte kostky a 

vytvořte 3 sloupce, které 

mají stejný znak/vlastnost. 

37 
Rearrange this structure so 

that each column shares the 

same color. 

Změňte uspořádání 

konstrukce, tak aby každý 

sloupec měl stejnou 

barvu. 

38 
Rearrange the blocks to 

make two 5-block towers 

with the pyramids on the 

top. 

Změňte uspořádání 

kostek a vytvořte 2 

pětikostkové věže 

s pyramidami navrchu. 

39 
Rearrange the blocks to 

build 2 tall columns of about 

the same height. 

Změňte uspořádání 

kostek a postavte z nich 

dvě stejně vysoké věže. 

40 
How could this structure be 

condensed to 3 columns? 
Jak může být tato 

kontrukce upravena do 3 

sloupců? 
 


