
Hry s kostkou
Zvolte si venku nebo 
v místnosti nějaký cíl 
a házejte postupně 
kostkou. Podle toho, 
co na ní padne, se posunujte 
o malý krok dopředu. Vyhraje 
ten, kdo dosáhne cíle jako první.

Každý hráč si napíše na lístek čísla od jedné do šesti. Hráč po hráči pak hází 
kostkou. Číslo, které nám padne smíme na svém lístku přeškrtnout. Kdo 
přeškrtá všechna čísla, odstupuje ze hry. Poslední hráč, který zůstane ve 
hře, vezme pak prvního odstoupivšího na záda a oběhne s ním jeho čestné 
kolečko (např. kolem stolu, u kterého se hrálo)

Začínající hráč vezme jednu kostku a hodí ji na stůl. Padne-li mu jednička, 
musí předat kostku dalšímu v pořadí. Jestliže mu padlo cokoliv jiného 
pokračuje v házení a hodnoty jednotlivých hodů sčítá. Padne-li mu ovšem 
jednička, musí okamžitě předat kostku a to bez nároku na body. Může se 
ovšem kdykoliv sám rozhodnout, že přeruší úspěšnou sérii hodů, a připsat 
si tak získané body na své konto. Hráč, který jako první dosáhne sta bodů, 
vyhrál.

Nejlépe se hraje v šesti. Každý hráč si vybere jedno číslo kostky (každý hráč 
jiné) a dostane určitý počet počítacích dřívek. Pak začne jeden po druhém 
házet kostkou. Každý hodí dvakrát po sobě. Prvním hodem se doví, kolik 
počítacích dřívek má dostat. Druhý hod pak určuje od kterého hráče.

Jeden z hráčů určí počet kol ( cca5 až 10) například tak, že hodí kostkou 
a přičte 4. Pak jeden hráč po druhém hází kostkou a zapisuje si získané 
body. Body se počítají tak, že horní číslo kostky znamená desítky. Spodní 
číslo kostky pak jednotky. Takže kdo hodil dvojku má 25 bodů. Po odehrání 
určeného počtu kol se body sečtou, hráč s nejvyšším součtem je vítěz.

Každý hráč má šest hodů. Do celkového skóre se mu započítávají jen hody, 
totožné hodnoty s pořadím. Při prvním hodu tedy 1, při druhém 2 atd. Vy-
hrává hráč, který jako první dosáhne nebo překročí hranici 21 bodů.

Podle http://www.hrejsi.cz/kostky/kostky1.htm


