
USING ICT TO PRESERVE EUROPEAN CRAFTMANSHIPS

Kroužek řemesel

Tato hra byla vytvořena v rámci erasmového projektu UIPEC (POUŽÍVÁNÍ ICT K 
ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH ŘEMESLŮ) ve spolupráci studentů a učitelů. A jejich 
kousky si můžete stáhnout z eucrafts.eu
The Ring of Crafts je originální trivia hra, kterou hraje 3-6 lidí. Má vzdělávací cíle 
zlepšit řečové dovednosti hráčů, multikulturní dovednosti a také interpersonální 
dovednosti.

Obsah:
     • Deska
     • 6 žetonů ŘEMESEL
     • 1 kostka
     • 24 žetonů řemesel

Cílem hry je posbírat destičku představující každou zemi, kterou hráč získá tím, že 

poskytne správnou odpověď, celkem 6.

Země  tokeny  Barva otázky

• Islandský modrý svetr 

• Velká Británie  Keramický kelímek  bílý 

• Česká republika pivní sklo žlutá 

• Španělština fan červená 

• Estonsko čokoláda černá 

• Litva koš zelený 



Šest barevných karet odpovídá různým otázkám v závislosti na zemi. Otázky se 
týkají řemesel v jednotlivých evropských zemích: Island, Velká Británie, Česká 
republika, Španělsko, Estonsko, Litva. 

Tabule se  skládá  z  kruhové  dráhy  s  mezerami  v
šesti  různých  barvách/zemích,  které  odpovídají
otázkám.

Provoz hry

Provoz  hry  je  podobný  mixu  husí  hry  s  triviální
hrou.

Hru začíná nejmladší hráč. Hráči se střídají v házení
kostkou  a  pohybují  se  po  dráze  pomocí  svého
žetonu (písmena ŘEMESEL).

Když  se  hráč  zastaví  u  prostoru/země,  dostane
otázku  ohledně  příslušné  země.
 Další  hráč  si  musí  přečíst  otázku a  zkontrolovat,
zda  je  odpověď  správná  nebo  ne.  Pokud  hráč
uhodne správně, zůstane v poli a získá žeton země. Pokud se mýlí, vrátí se o počet
polí, kterými hodili na kostce.

Hráč může v případě potřeby vyměnit 2 žetony ze stejné země za jeden z jiné
země (otočte jej zpět a vyndejte z krabice). Vítězem se stává hráč, který jako první
nasbírá žeton z každé země, hráči obcházejí kruh, dokud se jeden z nich nestane
vítězem.

Vyhrává hráč, který nasbírá destičku představující každou ze 6 zemí.


