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Hra na botaniky

Pomůcky: tužka, blok, šátky, fáborky, velký arch papíru formátu A3
Počet hráčů: 12 a více
Délka hry: cca 20–30 min

Pravidla hry:
Organizátor vyznačí před začátkem hry fáborky či jiným způsobem přiměřeně velké  hrací území 
(s ohledem na jeho členistost a na počet hráčů). Očíslovanými fáborky v něm označí různé druhy 
rostlin čekající na „objevení“ a stanoví k nim kritéria, která budou muset hráči o rostlinách zjistit, 
aniž by je utrhli nebo jinak poškodili (např. barvu květu, počet korunních lístků, postavení listů na 
stonku, tvar listů, typ květenství, typ stonku apod.) Organizátor všechna kritéria přehledně sepíše 
na jeden arch papíru, který viditelně umístí na místo, odkud budou hráči startovat. 

Organizátor rozdělí hráče na  dvě poloviny.  Jedna polovina bude představovat  botaniky, kteří se 
snaží  v daném časovém limitu (cca 20 min)  nenápadně objevit  co nejvíce rostlin označených 
fáborkem a popsat je podle požadavků uvedených na archu.
Botanik tedy nejprve v hracím území najde rostlinu, zjistí její číslo (napsané na fáborku) a vrátí se 
k archu,  kde  se  dozví,  které  vlastnosti  má  u  dané  rostliny  zjišťovat.  Následně  doběhne  zpět 
k rostlině, zapamatuje si co nejvíce znaků a po návratu na start si je zapíše do vlastního bloku, 
který nesmí nosit s sebou. Pokud si nezapamatoval všechny znaky, může se k rostlině vydat ještě  
jednou. V opačném případě může hledat další neobjevenou rostlinu s fáborkem, dokud nevyprší 
časový limit. 

Druhá polovina hráčů (v sudém počtu!) bude představovat přírodní výběr. Hráči vytvoří dvojice – 
v každé z nich si jeden hráč zaváže oči a druhý mu vyskočí na záda, tzv. „na koně“. Po začátku hry 
bude jezdec  navigovat svého slepého koně k místu, kde očekává podle pohybu botaniků výskyt 
„neobjevené“ rostliny. Jestliže ji nalezne, může jezdec sundat z rostliny fáborek (vyřadí tím rostlinu 
ze hry). Poté musí dvojice donést fáborek na start, než bude pokračovat v hledání.
Dvojice  představující  přírodní  výběr  může  botanikům  znesnadnit  sběr  informací  také  přímým 
dotykem, po kterém se musí botanik vrátit na start a teprve poté pokračovat ve hře.
Spadne-li jezdec z koně, nesmí pokračovat ve hře, dokud opět nenasedne – platí to i pro situaci, 
kdy jezdec sundává z rostliny fáborek! Jezdec a kůň se mohou v průběhu hry jednou vyměnit.

Organizátor může v průběhu hry  doplňovat do hracího území nové „neobjevené“ druhy rostlin 
a reagovat tak na průběh hry.

Po vypršení časového limitu předá každý botanik svůj blok některému hráči druhé skupiny. Ten při 
společném hodnocení hry udělí botanikovi  za každou správně popsanou vlastnost rostliny jeden 
bod. Vítězí botanik s nejvyšším počtem bodů.
Je možné vyhodnotit také nejlepší dvojici přírodního výběru – dvojici s nejvyšším počtem získaných 
fáborků.


