
RŮŽENEC (Aktivity) 

Pomůcky:  herní plán 

  Figurky, kostka 

  Kartičky s úkoly (lze použít ty ze hry Aktivity) 

  Papír a tužka 

 

Cíl hry:  Hráči pomocí hodu kostkou postupují po herním plánu (růženec) a snaží se ho co 

nejdříve obejít. 

Pravidla: Hráči postaví svou figurku na start = KŘÍŽEK. Střídají se v hodu kostkou. Když 

hráč stoupne na barevné políčko (červené, zelené a modré), musí splnit úkol dané kategorie. 

Pokud úkol splní, může postoupit o tolik polí, kolik hodil při vstupu na toto políčko, 

v opačném případě se posune o stejný počet polí zpět (když hráči padne 6, může házet ještě 

jednou).  

Pokud hráč po hodu kostkou (ne po posunutí) stoupne na pole, kde už stojí figurka protihráče, 

odsune protihráče na nejbližší zadní žluté políčko. Jeho figurka však na tomto políčku zůstane 

stát. V části hry mezi křížkem a 2. žlutým políčkem se nevyhazuje!  

Když hráč obejde celý růženec, vrací se zpět ke křížku. Znamená to tedy, že pokud jeho hod 

vyjde na více než na žluté políčko (rozcestí se šipkou) nebo hodí přesně, zůstane na žlutém 

políčku a v příštím kole už se posouvá po jednom poli. Pokud úkol dané kategorie splní, 

posune se o 1 políčko vpřed, pokud ne, zůstane stát na místě a zkouší ho splnit v následujícím 

kole.  

Vítězí hráč, který se jako první dostane zpět na křížek. 

Kategorie: Pokud hráč stoupne na barevné políčko, musí splnit daný úkol (lze však využít karet 

z Aktivit – modrá = popiš, červená = pantomima, zelená = kreslení nebo si vymyslet jiné úkoly)) 

Červená políčka – vyjmenuj alespoň 5 věcí podle kategorie na kartičce za 1 minutu 

Např.: JMÉNA PAPEŽŮ – Jan Pavel, Benedikt., František, Petr, Pius, ...  

VARIANTA: předveď pantomimou věc na kartičce tak, aby ji někdo uhodl 

Zelená políčka – pojmenuj svatého, který má v den uvedený na kartičce svátek 

Např.:  28. ZÁŘÍ – svatý Václav 

VARIANTA: nakresli věc na kartičce tak, aby ji někdo uhodl 

Modrá políčka – hráč dokáže vysvětlit daný pojem na kartičce  

Např.: SOLIDEO – pokrývka hlavy duchovních kulovitého tvaru (biskupové mají červenou, 

papež bílou)  

 

 



Zelená políčka: 

1.1.Panna Marie 

6.1. Tři Králové 

31.1. Jan Bosko 

14.2. sv. Valentin 

17.3. sv. Patrik 

19.3. sv. Josef 

23.4. sv. Vojtěch 

24.4. sv. Jiří 

25.4. sv. Marek 

4.5. sv. Florián 

16.5. sv. Jan Nepomucký 

30.5. sv. Zdislava 

8.6. sv. Medard 

13.6. sv. Antonín z Padovy 

15.6. sv. Vít 

24.6. sv. Jan Křtitel 

29.6. sv. Petr a Pavel 

5.7. sv. Cyril a Metoděj 

22.7. sv. Marie Magdalena 

26.6. sv. Jáchym a Anna 

10.8. sv. Vavřinec 

11.8. sv. Klára 

14.8. sv. Maxmilián Kolbe 

24.8. sv. Bartoloměj 

5.9. sv. Matka Tereza 

16.9. sv. Ludmila 

28.9. sv. Václav 

29.9. sv. archandělé  

4.10. sv. František z Assisi 

18.10. sv. Lukáš 

22.10. sv. Jan Pavel II. 

11.11. sv. Martin 

13.11. sv. Anežka Česká 

30.11. sv. Ondřej 

4.12. sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

13.12. sv. Lucie 

26.12. sv. Štěpán 

31.12. sv. Silvestr 

 


