
 

 

  

 

verdaelforkids@verdael.cz 

Rádi Vás uvítáme ve facebookové skupině VERDAEL DĚTEM  

DĚKUJEME,  

že jste si zakoupili naše materiály pro rozvoj svých dětí hravou formou. Moc si toho vážíme a věříme, že se 

Vám i Vašim dětem budou líbit a strávíte nad nimi příjemné společné chvíle.  

Naším cílem je přinášet dětem radost z učení, rozvíjet jejich kreativitu, logické myšlení a obrazotvornost 

společně se získáváním znalostí  a nových poznatků. 

PROSÍME, RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA 

www.facebook.com/verdaelforkids 

Soubor je určen jen k výhradně Vaší potřebě. Prosím nešiřte ho dál, jedná se o porušování autorských práv.  

SMÍTE soubor vytisknout, kolikrát potřebujete pro svou vlastní potřebu. Dovolujeme též použití našich 

materiálů ve školce nebo škole bez nutnosti zakoupení multilicence.  Tj. vytisknout materiál pro více dětí. 

Ovšem sdílení PDF souborů s rodiči dětí již dovolené není. Prosíme, odkažte je v tomto případě přímo na 

naše stránky.  

NESMÍTE Soubor sdílet na internetu, umísťovat ho na žádné internetové ani facebookové stránky a to ani 

zdarma. Vydávat toto dílo za své. Kopírovat nebo měnit žádnou jeho část.  

Obrázky byly námi zakoupeny z fotobanky pod platnou licencí. V případě, že soubor zmiňujete, zmiňte i 

autora a odkažte na naše stránky. Děkujeme. 

 

Nakupující prodávajícímu přímo odpovídá za škody způsobené porušením autorských práv. Zejména 

poskytováním souboru třetím osobám. 

 

 
KONTAKTUJTE NÁS ZDE: WWW.VERDAEL.CZ 

videa našich produktů naleznete i na 

www.youtube.com  

www.verdael.cz 

na našich stránkách naleznete eshop 

s automatickým odesíláním produktů po 

zaplacení. Další materiály ke stažení 

zdarma a možnost zaregistrovat svůj 

email pro měsíční odběr hodnotných 

materiálů ZDARMA 

https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
mailto:verdaelforkids@verdael.cz
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.facebook.com/groups/499158333951429/
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael
https://youtu.be/sVWz8ct12mo
https://youtu.be/sVWz8ct12mo
https://www.fler.cz/verdael
http://www.verdael.cz/
https://www.fler.cz/verdael
https://eshop.verdael.cz
https://www.fler.cz/verdael
https://www.fler.cz/verdael


Návod na výrobu 
Materiál si vytiskněte na obyčejný papír (lépe silný papír gramáže 200g/m2) 

aby neprosvítaly symboly (a i papír je bělejší) a zalaminujte do laminovací 

folie. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zvolíte 125 mic, ale i 80mic  je 

dostatečných. Čím silnější materiál na výrobu použijte, tím zajistíte aktivitám 

delší životnost.  

 

Nejtrvanlivější aktivitu vyhotovíte, když nejprve vystřihnete karty z papíru a 

poté je teprve zalaminujete. Stříhat pak musíte s přesahem v místě, kde je 

folie již viditelně spojená. Takto se karty nebudou rozlepovat.  
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Pravidla karetní hry Černý Petr: 

Počet hráčů :    min. 2 hráči (lépe 3 a více) 

Počet karet:      33 (16 stejných dvojic + 1 karta „Černého Petra“)  

Cíl hry: zbavit se všech karet a nemít na konci hry kartu „Černého Petra“ v ruce 

Karty se důkladně zamíchají a všechny se rozdají hráčům (v závislosti na počtu 

hráčů může nastat situace, že počet karet se u jednotlivých hráčů po rozdání liší o 

1).  Každý hráč, jenž má po rozdání v ruce dvojice shodných karet (karty stejných 

okrajových symbolů), vyloží tyto karty na stůl. 

Hráč s největším počtem karet nechá tahat jednu kartu svého spoluhráče po své 

levici. Ten vytahuje z vějíře karet jednu kartu, kterou následně založí mezi karty 

své. Vytáhne-li hráč kartu se stejným symbolem, jaký už v ruce má, vyloží obě karty 

na stůl. Ve hře pokračuje opět spoluhráč po levici. Takto se hraje stále dokola. 

Ten hráč, který tímto způsobem přišel o všechny své karty, ve hře končí, ostatní 

pokračují ve hře dál. 

Hra končí tím, že pouze jednomu hráči  zůstane  v ruce poslední  karta „Černý 

Petr“, tím se sám stává Černým Petrem, a je mu udělen předem domluvený trest 

(úkol), např. zazpívat písničku, udělat nějaký cvik, atd.) 
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