
Kdo naplní, vyhraje! 

Ahoj děti, 

představujeme vám hru, kterou si můžete zahrát nyní, když nechodíte do školky a školy 

a díky které se naučíte lépe třídit odpad. Věříme, že se vám hra bude líbit a najdete i jiné 

varianty hry než my.  

Poproste někoho staršího, aby vám vytiskl vše, co budete potřebovat, a jistě samy 

zvládnete hru vymalovat a s menší pomocí vystřihnout. Procvičíte si barvičky i ručičky.  

Hra je určena pro jednoho až 4 hráče. 

Co budeme potřebovat? 

1. KOSTKU – Z jiné, třeba už skoro poztrácené, hry. 

2. FIGURKY – Podle počtu hráčů, pro každého jednu (Nezáleží, jestli použijete klasickou 

figurku z jiné hry, víčko z PET lahve, či si vyrobíte originální figurku např. z lahviček od 

léků jako my.) 

3. HERNÍ PLOCHU – Ta je složená ze 4 dílů a je k vytisknutí v příloze. Pozor, každý list 

je trochu jiný a je nutné vytisknout všechny listy.  

4. KONTEJNERY – Dle počtu hráčů. Každý hráč vlastní svoje 4 kontejnery, každý jiný. 

5. ŽETONKY = odpadky. Počet se liší dle druhu hry. Při rychlé variantě stačí 1x16 žetonů. 

Při delší verzi hry je nutné, aby 16 žetonů vlastnil každý hráč. 

Příprava na hru 

1. Nejdříve je nutné vytisknout všechny listy v příloze ke hře. (Herní plocha – 4 listy, 

žetony – na jednom listě je pro 2 hráče, kontejnery – pro každého 1 list.) 

 

2. Dáme se do vybarvování. Každý si vybarví svoje 4 kontejnery. 



PLAST – žlutá barva, PAPÍR – modrá barva, SKLO – zelená barva, KOMUNÁL – 

černá barva 

Poté vybarvíme žetony a hrací políčka na herním plánu – podklad mají stejný jako barva 

kontejneru, kam odpadky patří. 

PLAST: PET lahev, mýdlo (čistý plastový obal od tekutého mýdla), kelímek, prací  gel 

(čistý plastový obal gelů na praní) 

PAPÍR: obálka, blok, noviny, krabice (vše čisté, neznečištěné) 

SKLO: sklenice, láhev, pivní půllitr, váza skleněná (vše čisté, neznečištěné) 

KOMUNÁL: Zubní pasta (bývají zde zbytky pasty, proto patří do komunálu a ne do 

plastů), hrnek – keramický, mastné a špinavé obaly od potravin jako např. od pizzy, 

použité kuchyňské papírové utěrky (jsou z papíru, ale znečištěné) 

3. Dáme se do stříhání. Žetony rozstříháme na kostičky, aby nám pasovaly na 

políčka plánku. Všechny 4 listy herního plánu slepíme k sobě do kruhu a 

vystřihneme do tvaru kruhu. Pokud máme možnost, můžeme buď zalaminovat, 

nebo podlepit čtvrtkou, aby nám herní prvky déle vydržely. 

 

 

4. Nyní můžeme začít hrát!   



Pravidla hry – rychlá varianta 

Rozložte herní plán. Vždy jeden žeton přiložíme na stejné políčko herního plánu. Každý 

hráč si připraví svoje 4 kontejnery a figurku k políčku START. 

Hráč hodí kostkou a může postupovat, až když se mu 

podaří hodit 6. Poté postupuje svojí figurkou o hozený 

počet bodů ve směru hodinových ručiček. Pokud se 

zastaví na políčku s obrázkem, vezme si z něj žeton, a 

pokud ví, kam patří, vloží do svého kontejneru. Pokud 

jej nepotřebuje, může ponechat ve hře. Pokud se splete 

a žeton s odpadem by zařadil do špatného kontejneru, 

tak mu ostatní přikáží žeton vrátit a 1 kolo nehází. 

Postupně se takto střídají všichni hráči. Vyhrává ten, 

komu se podaří mít v každém svém kontejneru 1 

odpad. 

 

Pravidla hry – delší verze 

Postup je stejný, pouze budeme potřebovat na každé 

herní políčko s obrázkem tolik žetonů, kolik je hráčů.  

Vyhrává ten, kdo nasbírá všechny 4 obrázky do každé 

barvy kontejneru – tzn., že sesbírá všechny své žetony. 

 

 

 

 

 

 

 

Tato hra je variabilní a můžete si vymyslet i své další verze a pravidla. Fantazii se meze 

nekladou. Tak šťastnou cestu na okruhu s odpadky! 



PŘÍLOHY: 



 

 

 



 



 



 



 


