Rychlé roztažky
Pro méně zkušené: Roztažka znamená přidání jednoho písmene před slovo nebo za slovo tak, že
vznikne jiné slovo (např. k písmenům MĚ existují roztažky TMĚ, MĚĎ, MĚJ, MĚL, MĚN – měna, MĚŇ,
MĚR – míra, MĚŘ).
Náročnost na pochopení: nevelká☺
Vhodná pro začátečníky☺ Ale není špatné mít po ruce zkušenějšího scrabblistu.
Počet hráčů: Nejlépe 2, ale dá se hrát i ve více hráčích.
Hrací potřeby: Scrabblová písmenka, hrací plán, dostatek herních žetonů, figurky (např. z Člověče,
nezlob se), seznam třípísmenných výrazů platných pro hru scrabble nebo online scrabble slovník na
adrese http://scrabble.ik.cz/slovnik/ .
Cíl hry: Získat co nejvíce žetonů☺.
Příprava hry: Každý hráč dostane deset žetonů (může to být cokoli: mince, žetony z jiné hry, karty,
zápalky apod.). Další žetony se položí stranou do společného banku (pro dva hráče cca 30, přo více
hráčích dejte cca 15 žetonů na jednoho hráče). Každý hráč dále dostane čtyři figurky stejné barvy.
Na stůl položíte hrací plán. Písmenka vysypete z pytlíku a rozdělíte je na dvě skupiny: na samohlásky
a souhlásky. Všechna písmenka pak otočíte lícem dolů.
Průběh hry: Hru řídí zkušenější scrabblista, který vytáhne jednu souhlásku a jednu samohlásku,
podívá se na ně a rozhodne se, v jakém pořadí je položí a jestli se budou vymýšlet roztažky dopředu
nebo dozadu.
Příklad: Vylosuji písmena H a Á a mám v podstatě tři možnosti. Položím je na hrací plán v pořadí HÁ
a hráči mají tvořit roztažky dozadu (mohou položit své figurky na B – HÁB, J – HÁJ, K – HÁK a V –
HÁV). Nebo je položím v pořadí ÁH a hráči mají tvořit roztažky dopředu (S – SÁH, Š – ŠÁH, Ž – ŽÁH od
slova žáha). Nebo v pořadí HÁ mohou tvořit roztažky dopředu (jen C – CHÁ).
Bodování: Hráč získá z banku jeden žeton za každou správně umístěnou figurku a ztratí jeden žeton
za každou nesprávně umístěnou figurku. Jakmile je bank rozdělen, hra končí. Pokud mají hráči dostat
žetony a v banku už žádné nejsou, připíší se jim k dobru např. na papír.
Varianta: „Vedoucí“ si roztažky připraví předem (samozřejmě takové, na které děti mohou přijít☺).

