


PRAVIDLÁ HRY AMOS  ANGLIČTINA V KOCKE
 1.  Vezmi kocky a po premiešaní v zovretých dlaniach alebo poháriku hoď na rovný podklad.
  Padnú ti rôzne písmenká.
 2.  Snahou hráča je zostaviť zo získaných písmeniek 
  čo najviac slov tak, že môžu byť buď samostatné, alebo 

zložené do kríža (ako v krížovkách), keď ďalšie slovo vy-
užíva písmeno zo slova už zloženého.

 3. Každé slovo musí byť čitateľné zľava doprava alebo zho-
ra dole, musí byť gramaticky správne a musí mať zmysel 
(pozri vzor a).

 4.  Po zložení čo najväčšieho počtu slov spočítaj body, kto-
ré si získal. Body sa sčítajú podľa bodovej hodnoty pís-
men v jednotlivých slovách.

 5. Ak sa ti zvýšili nezaradené písmená, musíš sčítať aj ich 
bodovú hodnotu a tú následne odčítať od celkového 
počtu bodov získaných za zložené slová. Až potom zís-
kaš počet celkovo získaných bodov a môže hrať súper 
(pozri vzor b).

 6.  Snaž sa skladať slová tak, aby tvoj súčet bodov bol vždy 
čo najvyšší.

 7.  Ak ti padne Joker, môžeš ho dosadiť za akékoľvek pís-
meno, ktoré ti v danom slove chýba. Bodová hodnota 
Jokera je 1 bod (pozri vzor c).

 8.  Počty získaných bodov sa zapisujú na papier pod mená 
hráčov a po skončení vopred dohodnutého počtu kôl 
sa spočítajú. Hru možno hrať aj na víťaza v jednom kole  
a určiť si body za umiestnenie.

 9.  Víťazí hráč s najväčším počtom získaných bodov.
 10.  Skladanie slov môžete časovo obmedziť. 

Z didaktického a gramatického hľadiska odporúčame 
zostavovať slová takto:
– podstatné mená v čísle jednotnom a množnom (boy-boys,  
   woman-women, knife-knives…)
– prídavné mená a príslovky vo všetkých tvaroch (big-bigger-biggest, good-well, better-best…)
– zámená osobné (okrem jednopísmenkového I), v oboch tvaroch (he-him…),
   privlastňovacie nesamostatné aj samostatné (my-mine…),  zvratné (myself, yourselves…),
   ukazovacie (this, those…)
– číslovky všetky (one, first, once, much, many, few…)
– slovesá pravidelné aj nepravidelné vo všetkých časoch a tvaroch (be, am, are, is, was, 
   been, being, used…)
– predložky bez obmedzenia (in, between…)
– člen iba určitý (the)
– opytovacie výrazy (who, when, why, where, how…)
– výrazy some, any, no… a ich zloženiny (somebody, anyone, nowhere…)
– ďalšie dohodnuté možnosti (yes, no, oh, hello, hi…)
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