
Za vysvědčení a pro radost

Při objednání do pátku 29. 1.
nebo vyprodání 99 kusů za tuto cenu

1 modrý nebo žlutý balíček
50 karet, ∞ herních možnos)

200,- Kč

Objednávky přijímáme

•mailem: info@kavenu.eu

•na facebook.com/kavenu

kreativní herní koncept + univerzální hra
nejen na cesty

ochutnávka možností karet a popis krabiček na druhé straně

z 399,- Kč

Objednat lze i bez vysvědčení :)



www.imaglee.com

kreativní herní koncept a univerzální hra nejen na cesty

Vyluštěte Imagleesměrku

Označte v jednom řádku či jednom sloupci vždy 1–3 karty, které jsou řešením úkolů níže. 

Pokud úkoly splníte a označíte správně příslušné karty, nezbude vám na konci žádná.

1. Vyprávějte příběhy
Zadání: Ráno mne probudil zvuk 

ne nepodobný bouřce. Jakmile mi 

došlo, co by to mohlo znamenat, 

vyskočil jsem a běžel k pobřeží. 

Ačkoli jsem nikoho neviděl, ve 

vzduchu byl cítit kouř.

2. Počítejte hravě
Zadání: Pluskrátovo oko (21) 

na tři karty.1)

3. Nacházejte podobnost s reálnými 
jevy
Zadání: Litva

4. Hledejte asociace
Zadání – filmy: Fanfán Tulipán, 

Pohádky z mechu a kapradí

5. Luštěte
Zadání: na zbývající kartu použijte 

slova níže2) a získejte uplynulý rok.

primitiv, kreslení, řemínek, ostrov
(pozn.: slova nejsou v takovém pořadí, jaké je 

třeba pro získání slova výsledného)

nepřeberné množství herních variant, vhodné i jako pomůcka učitele (imaglee.com/serial/)

1) Pluskrátovo oko – variace na hru Oko bere či Jednadvacet. Hráči si postupně lízají po jedné kartě z balíčku. Jeden z nich je 

čaroděj Pluskrát. Ten dokáže hodnoty (čísla) na kartách, které drží v ruce, libovolně dávat do závorek, sčítat (plus) a násobit 

(krát). Ostatní hráči smějí pouze sčítat. Cílem je pomocí povolených operací dosáhnout hodnoty 21 (anebo co nejbližší nižší 

hodnoty) s co nejmenším počtem karet. Kartu 7 lze odložit, čímž se nepočítá. Kdo má víc než 21, je vyřazen. Vítěz kola získá 

bod a stává se Pluskrátem pro příští kolo. Důležité: Pluskrát udrží v ruce max. 4 karty! Hraje se na určený počet kol či bodů. 

V tomto luštícím případě jste schopni nalézt kýženou hodnotu 21 hned na dvou místech, ale jen jedno odpovídá zadání.

2) Použití slov na určitou kartu – luštění na základě slova a číselné hodnoty karty. Díky 

kombinaci obrázků a čísel lze s kartami Imaglee hrát i variace slovních her, kde spojením 

slova s určitou kartou získáte tolikáté písmeno z tohoto slova, jaká je číselná hodnota 

oné karty. Zde z každého slova získáte písmeno na stejné pozici (vychází z čísla karty). 

Následně je třeba získaná písmena správně seřadit.

Nápověda: Každý úkol je zde spojen s jedním sloupečkem. Řešení úkolů:1. buben–ostrov–parfém, 2. 2*6+9, 3. barvy vlajky pod sebou, 4. tulipán, domeček, 5. loni

Jakou zvolit krabičku Imaglee?
Nabízené krabičky jsou ideální na cesty, pro hraní karet „z ruky“ (např. kvarteto, 

Pluskrátovo oko atd). Oproti ukázce výše mají karty bílé pozadí a barevné rozlišení 

pomocí okraje a obrázku ve středu, čísla jsou v symbolech v rozích karet (viz zde >).

Modrá krabička s lenochodem = mírně pokročilá slovní zásoba (zvládnou ale i děti 

předškolního věku) v tmavších barevných odstínech.

Žlutá krabička se lvem = základní slovní zásoba ve světlejších odstínech barev, 

zároveň funguje jako rozšíření k modré, můžete tedy hrát se 100 kartami v 10 barvách.


