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Hra
Jak šlo vejce na vandr
ZÁBAVNÁ STOLNÍ HRA PRO 2–5 HRÁČŮ

Hraje 2 až 5 hráčů.
Na hraní můžete použít běžné ﬁgurky ze hry Člověče, nezlob se, nebo si
vyrobit z moduritu či samotvrdnoucí hmoty ﬁgurky vlastní. Dejte jim tvar
vajíčka se zploštěným spodním okrajem – aby stála. Špičky jim natřete
různými barvami, popisovačem na CD domalujte obličejíky. Nebo si je
pomalujte jako kraslice. Dále potřebujete jednu hrací kostku.
Na začátku stojí všechny ﬁgurky na svých místech v ošatce, začíná hráč,
který na kostce hodí nejvyšší číslo. Postupujete podle toho, kolik hodíte na
kostce. Nejprve si přečtěte instrukce, abyste věděli, kudy vede základní cesta a co vás čeká, pokud stoupnete na políčko označené číslem.
Vítejte v příběhu o vejci, které šlo na vandr.

www.praktickazena.cz

Jak si udělat herní plán

DÍL A
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Hrací plán získáte buď slepením části A a B, nebo...

DÍL B

Návody a střihy jsou určeny pouze pro osobní užití, nikoli pro komerční účely!
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...vytištěním a zvětšením této předlohy, případně hrací plán ve velikosti A3 najdete
na www.praktickazena.cz. Hra vám bude déle sloužit, když ji necháte zatavit do fólie.
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Jak šlo vejce na vandr – herní plán
Nevíte, prosím vás, kudy se dostaneme k chaloupce?“
Stařenka si nadhodila na zádech nůši s chroštím a poradila jim.
Hráč, který prošel polem s číslem 6, se vydá vlevo nebo
vpravo podle toho, jaké číslo hodil. Pokud bylo liché,
jde vlevo, pokud sudé, jde vpravo. Pokud se zastavil přímo na čísle 6, může si sám zvolit stezku, kterou se vydá.

V kurníku byla ošatka plná vajec. Některá ležela v klidu,
jiná se ale neklidně kutálela a ošívala. Až nakonec
– hop! – a první vejce se vydalo do světa.
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Kutálelo se po cestě a za chvilku na dvoře potkalo kocourka. „Kam jdeš, vejce?“ ptá se. „Jdu do
světa, doma mě nic dobrého nečekalo,“odpovědělo vajíčko. „Mě také nikdo nechce, jsem už starý….“ „Tak
pojď se mnou,“ rozhodí rukama vajíčko, pomůže kocourovi
chytit na cestu myšku a jdou dál.
Hráč, který vstoupí na políčko č. 1, jedno kolo nehraje
– chytá myšku.

7

Cesta je dlouhá a naši kamarádi už padají únavou. Musí si trochu zdřímnout.
Hráč, který vstoupí na jedno z polí č. 7, si musí
odpočinout a jedno kolo nehraje.

8

2

Vejce s kocourkem dojdou k tůňce, ve které sedí
smutný rak. „Copak se ti stalo?“ ptá se vajíčko.
„Ále, slyšel jsem řezníka s mlynářem, jak se
smlouvali, že mě vyloví a snědí.“ „Tak pojď s námi, my
také hledáme lepší živobytí.“ Rak souhlasil, všichni se na
cestu občerstvili pramenitou vodou a šli.
Hráč, který vstoupí na jedno z políček označených
číslem 2, občerstven vodou postoupí o tři pole dál.

Zvířátka jdou a jdou a začínají pochybovat o tom,
že je babička poslala správnou cestou. Přemýšlejí
o tom, že se vrátí zpátky na rozcestí.
Hráč, který vstoupí na pole č. 8, se musí vrátit zpátky na
rozcestí se sýrem a dál pokračuje druhou cestou.

9

Po dlouhé cestě unavení kamarádi došli k chaloupce, ve které do tmy zářilo jediné okno. „Podíváme se dovnitř,“ řeklo vejce a začalo hopsat, aby
mohlo nahlédnout do chaloupky. Ale jediný, kdo nakukoval
přes rám okna, byl oslík. Tvářil se dost překvapeně. „My
chceme také vidět!“ volala ostatní zvířátka. „Tak pojďte, vylezte si na mě,“ zašeptal osel. Na hřbet mu vyskočil kocour,
na něj vyletěl kohoutek, na kterého se vydrápalo vejce,
jemuž seděl na hlavě rak. Několikrát všichni spadli dolů, než
se jim podařilo tuto podivnou pyramidu postavit a podívat
se do okna.
Všichni hráči se na pole č. 9 musí dostat přesným
hodem kostky (na poslední pozici před číslem 9 stojí
tak dlouho, dokud jim na kostce nepadne číslo, kterým
postoupí přesně na označené pole.) Jedině tak se jim
podaří postavit pyramidu a podívat se do okna – tzn.
pokračovat ve hře.
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Rak jde vepředu, zvesela cvaká klepítky, za ním
poskakuje vejce a nakonec si vykračuje kocourek. Cesta se stáčí k lesu, sluníčko už přestává
hřát, když vtom potkají zvláštní dvojici – osla s kohoutem.
Koukají unaveně a smutně na naši veselou trojici. „Copak
se vám stalo?“ ptá se zase vajíčko. „Ále, náš hospodář
nás vyhnal z domova, že už nás nepotřebuje.“ „Tak pojďte
hledat nový domov s námi, bude nám spolu veseleji!“ odpověděli rak, vajíčko i kocourek jednohlasně. Noví kamarádi se k nim přidali a všem se šlo hned lépe.
Hráč, který vstoupí na políčko s číslem 3, popojde ještě
jednou o stejný počet bodů, které předtím hodil na kostce. S přáteli se mu jde lépe.
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Než došli kamarádi k lesu, byla tma. „Co budeme
dělat?“ ptá se s obavami kohoutek, „nejsem zvyklý
spát venku.“ „Vylezu na strom a podívám se, jestli
neuvidím, kam bychom mohli hlavu složit,“ rozhodlo vejce. Za
chvilku volá z vrcholku vysokého smrku: „Vidím světýlko! Tam
půjdeme a poprosíme o nocleh!“
Hráč, který stoupl na políčko číslo 4A, uviděl světýlko
a může se tedy vydat dál přímou cestou k bodu 4B.
Ostatní musí jít okolo.
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Uvnitř kamarádi spatřili podivné, roztrhané a zarostlé chlapíky, kteří hráli karty. Byli to nebezpeční
loupežníci. Když to zvířátka poznala, vylekala se
a začala křičet o pomoc – tedy hýkat, kokrhat, mňoukat
a cvakat klepety. Loupežníci uslyšeli hluk, a když se podívali z okna, uviděli strašlivého tvora s mnoha hlavami. Mysleli, že si pro ně za jejich zlé skutky přišel samotný ďábel.
Na nic nečekali a vzali nohy na ramena. Do chaloupky se
už nikdy nevrátili. Zvířátka se uklidnila a vešla dovnitř. Bylo
tam teplo, a tak se brzy uložila ke spánku. V následujících
dnech si kamarádi chaloupku opravili a uklidili a zůstali
v ní hospodařit. Všem se od té doby dařilo výborně.
Hráči postupují co nejrychleji rovnou do chaloupky. Kdo
je v chaloupce první, vyhrává. Pokud některý hráč stoupne na políčko s č. 10, musí čekat, až mu na kostce padne číslo 3, 4 nebo 5. Teprve potom může také dovnitř.
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Les byl hluboký a tmavý a zvířátka si brzy nebyla
jistá, kudy dál.
Hráč, který vstoupil na políčko číslo 5, překročil
bludný kořen a zabloudil. Musí projít slepou stezku tam
a zpátky, než se vrátí zase na správnou cestu.
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Přátelé pokračovali v cestě, když tu potkali sympatickou pohádkovou babičku. „Dobrý den, paní.

Hodně zábavy a štěstí při hře!
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PŘEDPLATNÉ
PRAKTICKÁ ŽENA ZA

39 Kč

S předplatným získáte každé Praktické ženy
o 20 Kč levněji než na stánku!

,,

MILÍ PŘÍZNIVCI KREATIVNÍHO TVOŘENÍ,

„

s Praktickou ženou se nikdy nudit nebudete. Předplaťte si časopis
a každý měsíc máte jistou dávku inspirací a nápadů – a přitom
pohodlně a výhodně! Přejeme vám kolem sebe samé krásné věci.
Jiřina Pešková, marketingová manažerka
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způsoby jak si předplatit

• www.predplatne–casopisu.cz
• e-mailem na pz@send.cz
• telefonicky na 225 985 285

Aktuální informace o předplatném naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

