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Stohovacia hra so zvieratkami pre 2-4 šikovných hráčov so skvelou pamäťou vo veku od 5 do 99 rokov.
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DĹŽKA HRY: približne 15 minút

Zvieratká počas dobrodružného výletu na pobrežie nečakane objavili maják. Dostali bláznivý nápad - chceli zistiť, či by 
dokázali postaviť svoju vlastnú zvieraciu vežu, ktorá by bola rovnako vysoká ako maják! A tak si medveď opatrne vyliezol 
na slona, lev na medveďa…menšie zvieratko vždy na väčšie. Zvieratká sa rozumne rozhodli, že úplne posledným zvierat-
kom, ktoré si vylezie až na samý vrch, bude svietiaci červíček, pretože sa môže rozžiariť ako svetielko na vrchu skutočného 
majáka. Krokodíl sa však urazil; to on vždy túžil po tom, byť až na samom vrchu. Neustále ostatné zvieratká vytláča z ich 
miesta vo veži a spôsobuje všeobecný zmätok. Čoskoro sa veža začína kolísať a žiadne zo zvieratiek už nevie, či je na svojom 
správnom mieste. Zvierací maják bude úspešný len vtedy, ak si všetky zvieratká vylezú na seba v správnom poradí a nes-
padnú pri tom!

OBSAH
19 zvieratiek (drevené valčeky), 1 herný plán, 4 obrázkové predlohy stohovania, 1 kocka, 1 vrecúško, 1 návod

PRÍPRAVA
Umiestnite herný plán do prostriedku stola. Každý z hráčov dostane obrázkovú predlohu stohovania a položí ju pred seba. 
Predlohy navyše môžete odložiť naspäť do krabice. Všetky zvieratká vložte do vrecúška a pripravte si kocku. 

AKO HRAŤ
Hrajte v poradí v smere hodinových ručičiek. Začína ten, kto posledný videl zo všetkých hráčov more. 

Prvý hráč z vrecúška vyberie tri zvieratká. Ak si prvý hráč náhodou hneď na začiatku vytiahol krokodíla, vráti ho naspäť 
do vrecúška a vyberie si nové zvieratko. Ostatní hráči sa pozrú na trojicu zvieratiek, ktoré boli vytiahnuté. Hráč teraz up-
rostred hracej plochy postaví zvieratká na seba od najväčšieho po najmenšie, dávajúc si pozor, aby pri tom dodržal poradie, 
ktoré je vyznačené na predlohe. Dôležité! Obrázky zvieratiek musia byť vždy položené tvárou nadol; hráči musia pri ich 
následnom hľadaní použiť len svoje pamäťové schopnosti. 

Príklad:
Júlia si z vrecúška vytiahla tieto tri zvieratká: psa, leva a korytnačku. Lev bude na úplnom spodku, na neho príde pes a na 
psa korytnačka.  Ďalší hráč na ťahu z vrecúška vyberie jedno zvieratko. Pokračuje v stavbe zvieracej veže a umiestni zvier-
atko tam, kde si myslí, že patrí. 

Stohovanie zvieratiek
Poslepiačky si vytiahnite z vrecúška jedno zvieratko (žiadne nakúkanie!). Ukážte a povedzte ostatným hráčom, čo za zvier-
atko ste si vytiahli. Potom zvieratko postavte do veže na jeho správne miesto.

Doležité pravidlá stohovania:
- rozhodnite sa, ktoré miesto považujete za správne pre zvieratko, ktoré ste si vytiahli. 
- môžete používať obe ruky  
- vždy zvieratká do zvieracej veže vkladajte tvárou nadol
- opatrne odpojte hornú časť veže a jemne ju postavte na hernú plochu
- umiestnite valček so zvieratkom, ktoré ste si vytiahli z vrecúška
- vráťte teraz naspäť na vrch veže jej hornú časť
- pri presúvaní častí veže sa hráči nesmú pozerať na obrázky zvieratiek
- pri stohovaní musíte byť opatrní, aby vám veža nespadla!



Príklad:
Tomáš si z vrecúška vytiahol ovečku. V zvieracej veži už je lev, pes aj korytnačka. Ovečku treba vložiť medzi leva a psa. Tomáš 
nadvihne dve horné zvieratká, vloží ovečku (obrázkom nadol) na spodné zvieratko (lev) a potom vráti vrchné dve zvieratká 
(pes a korytnačka) naspäť nahor. Teraz sú vo veži nasledovné zvieratká v správnom poradí: lev, ovca, pes a korytnačka. 

KROKODÍL
Ak si vytiahnete krokodíla, musíte zo zvieracej veže nejaké zvieratko odstrániť. Hoďte si kockou. Spočítajte body a potom 
odrátajte odspodu zvieratká vo veži. Vyberte zvieratko na príslušnej pozícii podľa počtu bodiek na kocke. Vráťte toto zvier-
atko naspäť do vrecúška; usitite sa, že nikto nevidel, ktoré zvieratko to je! Ak kocka ukáže vyššie číslo, než koľko je zviera-
tiek vo veži, nemusíte z veže žiadne zvieratko vyberať. Krokodíl je z hry vyradený a odloží sa do krabice.

Príklad:
Paľko si vytiahol krokodíla a hodil 2. Musí vybrať z veže druhé zvieratko odspodu (ovečka). 
Paľko si vytiahol krokodíla a hodil 5. Vo veži sú ale len štyri zvieratká, takže z nich nemusí vybrať žiadne. 
Krokodíl je z hry odstránený a na rade je ďalší hráč.

KONIEC HRY
Táto bláznivá pamäťová a stohovacia hra so zvieratkami sa môže skončiť tromi rôznymi spôsobmi!

1 • Koniec stohovania!
Zvieratká vo veži vždy musia byť v správnom poradí. Ak ste na ťahu a zdá sa vám, že poradie zvieratiek nie je správne, 
môžete hru ukončiť a vežu skontrolovať. Aby ste tak urobili, musíte zakričať “koniec stohovania!”
Teraz opatrne z veže zvieratká po jednom odoberajte a pokladajte ich tvárou nahor vedľa herného plánu. Hráči spoločne 
porovnajú ich poradie s tým, ktoré je na obrázkovej predlohe. 
- Je poradie zvieratiek skutočne nesprávne? Výborne! Dávali ste dobrý pozor a zvíťazili ste v hre!
- Je poradie zvieratiek správne? Ale nie! Nedávali ste dostatočne pozor a zvieracia veža bola zničená bezdôvodne. V hre 

zvíťazili ostatní hráči.

2 • Zvieracia veža spadla
Ak celá veža či jej časť pri stohovaní spadne na stôl, hra sa skončila. V tomto prípade prehráva ten hráč, ktorý pád zapríčinil 
a víťazmi sú ostatní hráči spoločne.

3 • Zvieracia veža je dokončená
Stohovali ste opatrne a dokončili ste svoju zvieraciu vežu! To je skvelé! Sú však všetky zvieratká vo veži v správnom poradí?
- Ak hráč, ktorý by bol na rade po poslednom ťahu, ktorým sa veža dokončila pochybuje o jej poradí, zakričí “koniec stoho-
vania!” (Pozrite si pravidlá pre “Koniec stohovania!”)    
- Ak hráč, ktorý by bol na rade po poslednom ťahu, ktorým sa veža dokončila nepochybuje o jej poradí, všetci hráči spoločne 
zvíťazili.

Tip: Neustále si pred každým kolom kontrolujte stohovaciu predlohu, ukazuje vám správne poradie stohovania.

Milé deti a milí rodičia,
Možno ste práve dohrali zábavnú partičku tejto hry od HABA a odrazu vidíte, že jeden z jej dielikov chýba a neviete ho nájsť. 
Žiadny problém! Na www.haba.de/Ersatzteile zistíte, či je k dispozícii náhradný dielik, ktorý potrebujete.

Objavné hračky pre zvedavé hlavičky.
Hračky pre bábätká • Darčeky • Guľôčkové dráhy • Dekorácie do izbičky

Deti objavujú svet! Sprevádzame ich na ich ceste hrami a hračkami, ktoré stimulujú a zdokonaľujú nové schopnosti, ale je 
s nimi najmä kopec zábavy. V HABA nájdete všetko, čo dokáže rozžiariť očká vášho dieťaťa!

UPOZORNENIE: Riziko udusenia - obsahuje malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.


