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Hra LOTO-TRIO obsahuje:
36 malých pexe-kartiček, 12 velkých karet s obrázkem zvířete, mini-encyklopedii o zvířeti 
na druhé straně velké karty, návod na herní varianty, plakátky ke hře LOTO-TRIO, plakátky 
ke hře LOTO NEJ-NEJ, bonusové plakáty s obrázky zvířat

Hra LOTO 1+3
Pro nejmenší hráče
Nachystejte si velké karty (12 listů s obrázky zvířat). Shromážděte všechny malé kartičky 
(celkem 36 ks = 12 trojic), rozložte je na stole lícem nahoru, kartičky promíchejte. Dbejte na 
to, aby byly všechny obrázky na kartičkách dobře vidět, aby se nepřekrývaly. Hráči předložte 
velkou kartu. Jeho úkolem je najít správné malé kartičky – trojici, kde jsou obrázky stejného 
zvířete. Naučíte je zvířata správně pojmenovat. Přečtěte si společně encyklopedickou část 
na zadní straně. Můžete se pomocí QR kódu pod textem připojit na náš web, kde najdete 
další zajimavé informace, obrázky, případně odkazy na videa o konkrétním zvířeti.
Pokud se vám sejde více stejně starých hráčů, můžete jim přidělit velké karty a nechat je 
soutěžit, kdo dříve najde k  těmto kartám tři malé, správné kartičky. Soutěž improvizujte 
podle počtu malých hráčů.



Hra LOTO-TRIO
Plakátky LOTO-TRIO zobrazují trojice – zvířátka od jednoho živočišného druhu. 
Kartičky jsou zobrazeny černobíle, aby přiložené barevné kartičky byly dobře viditelné. 
Hráči pak dobře rozeznají, které kartičky z trojice jim chybí a které je potřeba dohledat.

Varianty pro jednoho hráče, pro děti od 2 až 4 let

A) Rozložte plakát s vyobrazenými kartičkami (můžete použít jeden nebo oba plakáty). 
Rozprostřete zamíchané hrací kartičky lícem nahoru před hráče na stůl. Hledejte trojice, 
které k sobě patří a pokládejte je na předtištěné obrázky. Po vytvoření trojic je nezapomínejte 
správně pojmenovat! Prohlédněte si velký obrázek patřící ke každé trojici a přečtete si 
základní informace o zvířeti na zadní straně karty.

B) Rozložte plakát s vyobrazenými kartičkami (můžete použít jeden nebo oba plakáty). 
Zamíchané hrací kartičky poskládejte tentokrát lícem dolů. Není možné si tak vybrat hráčem 
preferovanou kartičku, ale musí se hrát kartou, kterou hráč otočí. Pokud je přiložení chybné 
(anebo následné pojmenování kartičky, tedy zvířete), kartu obraťte a vraťte na původní 
místo. Hraje se do vyčerpání všech kartiček položených na ploše. Hru může hrát víc malých 
dětí, v otáčení a přikládání kartiček se střídají.

C) Přeložte plakát na půlku tak, že uvidíte pouze jednu kartičku z celé trojice a její 
pojmenování. Tím hru malým dětem ztížíte. Hráč (nebo hráči) přikládají kartičky na jeden 
viditelný černobílý obrázek a hledají zbývající dvě kartičky pro dotvoření celé trojice.

Varianty pro více hráčů

D) HRA NA POSTŘEH (hra pro 2 až 4 hráče)
Rozložte plakát s  vyobrazenými kartičkami (můžete použít jeden nebo oba plakáty). 
Kartičky zamíchejte rubem nahoru a vytvořte z nich stejné sloupečky podle počtu hráčů. Na 
povel všichni zúčastnění hráči otočí svrchní kartičku ze své hromádky a jejich úkolem je co 
nejrychleji ji správně přiložit na předlohu na LOTO-TRIO plakát a také ji správně pojmenovat! 
Nejrychlejší hráč obdrží bod (vezme si kartičky ode všech hráčů z tohoto vítězného tahu). 



Hra pokračuje, dokud nejsou rozdělené všechny kartičky. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem 
bodů (největším počtem vyhraných hracích kartiček).

E) HRA BINGO 
Verze pro 2 hráče: každý hráč si rozloží před sebe jeden LOTO-TRIO plakát. Má za úkol co 
nejdříve tento plakát zaplnit správnými kartičkami. Kartičky dejte do klobouku a vytahujte 
je vždy po jedné kartě. Hráč, který první pozná vytažené zvíře, rychle řekne jeho název. 
Pak se vítězný hráč (pokud je zvolaný název správný) podívá, zda kartičku může umístit na 
svůj LOTO-TRIO plakát. Pokud ano, kartičku si tam položí. Pokud ne, je kartička vhozena 
zpět do klobouku. Kdo jako první zaplní správnými kartičkami svůj LOTO-TRIO plakát, hru 
vyhrál.
Verze pro 4 hráče: hráči si rozdělí pole na LOTO-TRIO plakátcích: první má vrchní půlku 
(3 trojice) plakátku, druhý spodní část (další tři trojice). Stejně tak učíní třetí a čtvrtý hráč 
na druhém LOTO-TRIO plakátku. Hra má dále stejná pravidla jako verze pro 2 hráče.

Hra LOTO NEJ-NEJ
Hra, ve které řadíte zvířátka:

A) Od nejmenšího po největší zvíře
Mnohá zvířata mohou působit dojmem, že jsou větší než ve skutečnosti (například je opticky 
zvětšuje dlouhý ocas, nebo velmi výrazné opeření), ale jejich tělo je malé a lehké. Při řazení 
zvířat vycházíme z údajů o průměrné váze zvířat. 
B) Od nejpomalejšího po nejrychlejší zvíře
Zde jsme často vycházeli z charakteristického pohybu zvířat během jejich běžných denních 
aktivit (hlavně u primátů a ptáků). U savců a dalších zvířat evidujeme a řadíme je podle jejich 
maximální rychlosti:
• když predátoři pronásledují kořist, 
• když kořist se snaží uniknout před predátory.

Před začátkem hry
Přeložíme oba dva plakáty LOTO-TRIO podélně na půl, a přiložíme na délku k sobě tak, 
aby byla vytvořena hrací plocha, kdy vlevo je hrací plocha světlejší a  směrem doprava 



postupně tmavne. Na obou okrajích hracích ploch jsou nápisy VELIKOST nebo RYCHLOST. 
Na hrací ploše vidíte obrázky zvířat – vždy tzv. hlavní obrázek z každé trojice a pod obrázkem 
je název. Tato zvířata jsou seřazena podle uvedených vlastností na krajích hracích ploch.

Herní varianta pro nejmenší
Složte hrací plochu. Všechny malé kartičky rozložte pod hrací plochu lícem nahoru, kartičky 
promíchejte. Dbejte na to, aby byly všechny obrázky na kartičkách dobře vidět. Hráči mají 
za úkol přikládat na hrací plochu hrací kartičky ve správném pořadí, tzn. zleva doprava (od 
nejmenšího po největší zvířátko, respektive od nejpomalejšího po nejrychlejší zvíře). Nejprve 
musí hráči najít tzv. „hlavní“ kartičku (tu, která je zobrazena na hrací ploše) a přiložit ji 
na správné místo. Pak teprve mohou dotvářet trojice tím, že pod hlavní kartičku dohledávají 
a  skládají druhou a  třetí kartičku od dotyčného zvířete. Hra je dokončena, jakmile hráči 
správně přiloží všechny malé kartičky.

Herní varianta LOTO-TRIO-NEJ-NEJ
Nová zábavná a napínavá hra, u které hráči uplatní dobrou paměť a strategické myšlení.

Počet hráčů: 2–4

Cíl hry: sestavovat postupně trojice zleva doprava pomocí hracího plánu. Jakmile budou 
položeny minimálně všechny tzv. „hlavní“ hrací kartičky, hra končí a zvítězí hráč s nejvyšším 
počtem bodů. Body se udělují podle níže uvedených pravidel.
Postup při hře: připravíme si hrací plán (můžeme zvolit dvě varianty: buď verzi VELIKOST 
nebo RYCHLOST). Všechny malé hrací kartičky obrátíme rubem nahoru, zamícháme 
a vyskládáme pod hrací plán tak, abychom měli prostor na přikládání otočených hracích 
kartiček. Hraje se ve směru hodinových ručiček, začíná nejmladší hráč, který otočí jednu 
z kartiček. Pozorně si prohlédne aktuální situaci a zjistí, zda může kartičku přiložit na hrací 
plán. Pokud mu to pravidla neumožní, otočí kartičku zpět rubem nahoru. Všichni hráči se 
snaží obrázek a polohu otáčených kartiček si zapamatovat, aby je mohli použít při některém 
svém následujícím tahu. 

Platí následující pravidla
1  Nejprve se může použít (přiložit na hrací plán) tzv. „hlavní“ kartička z dané trojice, což je 
kartička natištěná na hracím pláně.
2  „Hlavní“ kartičky musí být pokládány v daném pořadí podle hracího plánu. To znamená, 
že hráči musí nejprve najít a přiložit hrací kartičku zvířete umístěného úplně vlevo na hracím 
pláně. Pak se mohou přikládat další hlavní kartičky, a to v daném pořadí podle hracího plánu.
3  Jamile je přiložena „hlavní“ kartička z dané trojice, mohou být pod ni v následujících 
tazích přiřazovány druhé a  třetí kartičky z  dané trojice. Tyto hrací kartičky mohou být 
přikládány v libovolném pořadí, není třeba dodržovat pořadí na hracím pláně a ani v rámci 
dané trojice. Musí být ale dodržena výše popsaná pravidla. Dílčím cílem je sestavit 
správnou trojici. Hráč, který dokončí danou trojici přiložením správné kartičky, získává 
bod.
4  Hráč, který je při svém tahu úspěšný a přiloží kartičku na hrací plán či pod něj, pokračuje 
ve hře dalším tahem a hraje tak dlouho, dokud je úspěšný a otočenou kartičku vždy přiloží 
podle daných pravidel.
5  Hráč, který ve svém tahu přiloží třetí správnou kartičku a dokončí skládání trojice, získává 
bod. Podle přechozího pravidla pokračuje ve hře. 



6  Hráč, který položí na hrací plochu poslední, dvanáctou „hlavní“ kartičku, získává 3 body 
(platí pravidlo, že zde nemusí být dokončeno skládání trojice). Tento hráč může hru ukončit, 
následuje sečtení bodů všech hráčů a zvítězí ten s nejvyšším počtem bodů. Hra v tomto 
okamžiku může skončit. Ale nemusí.
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7  Hráč, který položí dvanáctou „hlavní“ kartičku, může po zvážení aktuální situace na hrací 
ploše zvolit variantu nazvanou „Za 5 bodů“. Znamená to, že hra pokračuje a skončí až 
tehdy, kdy jsou položeny všechny kartičky. 
8  Jako poslední musí být položena třetí kartička poslední trojice. Hráč, který položí tuto 
kartičku, získává 5 bodů. Pokud tuto poslední kartičku položí stejný hráč, který položil 
poslední „hlavní“ kartičku s  nárokem na 3 body, tak se jeho bonus zvyšuje na celkem 
5  bodů. Pokud poslední kartičku položí jiný hráč, tak získá bonus 5 bodů on, a  hráč 
s nárokem na 3 body tento bonus ztrácí. 
9   V herní variantě „Za 5 bodů“ platí pravidlo, že druhé a třetí kartičky se musí od této 
chvíle přiřazovat pod hlavní kartičky v pořadí, v jakém je „hlavní“ kartička na hracím pláně 
(viz obrázek: kartičky 9a  – 9h ). Jakmile se začne hrát tato varianta, tak při neúspěšném 
tahu je chybující hráč nucen nechat pokračovat ve hře další hráče v pořadí. Podle herní 
situace se tím otvírá šance na dokončení hry s 5 bodovým bonusem všem zúčastněným 
hráčům.

Taktická poznámka k  pravidlu 7 : toto pravidlo umožňuje hráči, který docílil nároku 
na bonus 3 bodů, zvýšit svůj bonus na 5 bodů. Mohou jej využít ti hráči, kteří v předchozím 
průběhu hry byli málo úspěšní, a ani zisk 3 bonusových bodů jim nezaručuje vítězství. 
Proto zariskují a snaží se docílit vyššího 5 bodového bonusu. Průběh hry může být velmi 
různý, a  proto tento závěr hry může být velmi dramatický. Kartiček otočených rubem 
na stole ubývá, a je velká pravděpodobnost, že hráč s dobrou pamětí může závěrečnými 
tahy získat díky bonusům vysoký počet bodů. Hráči také získávají dílčí body za dokončení 
trojic, které nebyly před započetím herní varianty „Za 5 bodů“ dokončeny. Pokud hráč 
na tahu nezvládne otáčet kartičky a přiřazovat je ve správném pořadí, pokračují ostatní 
hráči podle pravidel.
Herní variantu „Za 5 bodů“ použijte v tom případě, když se se spoluhráči dohodnete na sérii 
více herních partií. Body z jednotlivých partií si hráči sčítají a vítězem série se stává hráč 
s největším počtem bodů. Vzniká tím motivace získat nejen vítězství ve hře, ale také co 
největší počet bodů.
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Hra PEXETRIO
Cíl hry PEXETRIO
Najít co nejvíce trojic, které patří k sobě.

Hra PEXETRIO
Shromážděte všechny malé kartičky (celkem 36 ks = 12 trojic).
Od standartních her Pexetrio (viz nabídka her na www.pexetrio.cz) se liší tato verze tím, 
že trojice nemají identické grafi cké symboly. Trojice, které patří k sobě, poznáte podle toho, 
že všechny tři obrázky znázorňují to samé zvíře – stejný druh. Před první hrou Pexetrio vám 
doporučujeme si zahrát hru LOTO-TRIO. Pomocí této hry se bezpečně naučíte poznávat 
trojice kartiček, která patří k sobě.

Pexekarty se promíchají a rozloží se na stole rubovou (jednobarevnou) stranou nahoru. Při 
rozkládání dbejte na to, aby se karty nepřekrývaly. Hraje se ve směru hodinových ručiček, 
začíná nejmladší hráč. Postupně otočí tři libovolné kartičky. Potom se podívá:
•  Znázorňují obrácené kartičky různá zvířátka? Tím pádem netvoří trojici, tah nebyl úspěšný. 

Pak měl hráč smůlu. Karty se otočí zpět a na řadě je další hráč. Když si nejste jisti, jestli 
karty patří do jedné trojice, máte možnost provést kontrolu pomocí LOTO-TRIO plakátu, 
kde jsou trojice včetně jejich názvu zobrazeny.

•  Znázorňují obrácené kartičky dvojici zvířátek a třetí je jiné zvířátko? Tím pádem netvoří trojici, 
tah nebyl úspěšný. Karty se otočí zpět rubem nahoru a pokračuje opět další hráč. Vždy je třeba 
při každém tahu otočit tři karty, bez ohledu na to, zda první dvě karty k sobě patří nebo ne.

•  Zobrazují otočené tři kartičky stejné zvíře a tvoří jednu trojici? Výborně! Tah je úspěšný! 
Hráč si tyto tři kartičky vezme a odloží si je na stůl k sobě. Po úspěšném tahu pokračuje 
ve hře stejný hráč. Otočí tři další kartičky, hra pokračuje podle pravidel. 

Konec hry
Hra končí, když byly všechny kartičky použity a byly podle pravidel vytvořeny všechny trojice. 
Každý hráč teď složí na sebe do komínku karty, které před ním leží. Pak se „komínky“ položí 
vedle sebe a porovnají se. Hráč s nejvyšším komínkem – největším počtem trojic – zvítězí.



Varianta MISTR
Při nalezení celé trojice musí každý hráč dovršit úspěšný tah správným pojmenováním 
trojice! Pokud nepojmenuje trojici správně, tak je jeho tah neplatný, kartičky se otočí zpět 
rubem nahoru a pokračuje další hráč v pořadí.

Varianta s  nižším počtem trojic: Před započetím hry oddělte několik trojic (3, 6, 9). 
Zmenšením počtu trojic snížíte obtížnost hry.

Jednodušší herní varianty hry PEXETRIO

A/ PEXETRIO – VARIANTA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Tato varianta slouží k seznámení hráče (hráčů) s námětem hry a s jednotlivými trojicemi. 
Kartičky jsou rozloženy na hrací ploše lícem nahoru. Hráči sestavují kartičky před sebe 
do správných trojic.
Kontrolu správných trojic provádí pohledem na plakátek LOTO-TRIO.
Po složení trojic se hráči učí trojici správně pojmenovat. Pro kontrolu správného 
pojmenování slouží opět LOTO-TRIO plakátek. Hráči se mohou seznámit se zvířaty pomocí 
mini-encyklopedie, kterou najdou na zadní straně velké karty zobrazující velký obrázek 
stejného zvířete. 

B/ PEXETRIO – VARIANTA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Před započetím hry oddělte a vyřaďte vždy po jedné kartičce z každé trojice: vytvořte si 
takto dvojice. Kartičky pak otočte rubem nahoru a zamíchejte. Při hře se jedním tahem 
otáčejí dvě kartičky a hledají dvojice, které patří k sobě. Jako kontrola slouží opět pohled 
na LOTO-TRIO plakátek Tato varianta připomíná klasické pexeso s tím rozdílem, že dvojice 
nemají shodné obrázky.
Složení dvojic můžeme po odehrání několika herních kol změnit tím, že vyřazené kartičky 
vrátíte do hry a  vyřadíte kartičky s  jiným obrázkem. Postupně si můžete vyřazováním 
kartiček vytvořit tři různé varianty PEXE-DUA (pexesa s různými obrázky).



LOTO-TRIO 
herní varianta HRA NA CESTÁCH
Tuto herní variantu můžete hrát v  omezených hracích prostorech, kdy není možné 
jednotlivé kartičky vykládat na stůl či jinou hrací plochu. Například v autě, ve vlaku, 
nebo v různých čekárnách, na plážích atd. Určíme v kolektivu jednoho vedoucího hry 
(v rodině to může být rodič či prarodič). Počet hráčů je od 2 až po počet, který je omezen 
prostředím. Důležité je, aby na vedoucího hráče viděli dobře všichni soutěžící hráči.
Vedoucí hry si složí všechny hrací kartičky do sloupečku (nebo je vloží do klobouku, 
krabičky či pytlíku). Na začátek tahu vždy vytáhne jednu z hracích kartiček a otočí 
ji lícem k hráčům tak, aby její obrázek zaregistrovali všichni hráči v  jeden okamžik. 
Úkolem hráčů je jako první vykřiknout správný název vyobrazeného zvířete! Vítězný 
hráč tahu tuto kartičku obdrží. Hraje se do vypotřebování všech hracích kartiček. 
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem kartiček. Do hry můžete zapojit i velké karty. 

Seznam zoologických zahrad, které můžete 
v České a Slovenské republice navštívit:

Česko
ZOO Brno
www.zoobrno.cz

ZOO Děčín
www.zoodecin.cz

Safari park Dvůr Králové
www.safaripark.cz

ZOO Hluboká
www.zoohluboka.cz

ZOO Hodonín
www.zoo-hodonin.cz

ZOO Chleby
www.zoochleby.cz

Zoopark Chomutov
www.zoopark.cz

ZOO Jihlava
www.zoojihlava.cz

ZOO Liberec
www.zooliberec.cz

ZOO Olomouc
www.zoo-olomouc.cz

ZOO Ostrava
www.zoo-ostrava.cz

ZOO Plzeň
www.zooplzen.cz

ZOO Praha
www.zoopraha.cz

ZOO Ústí nad Labem
www.zoousti.cz

Zoopark Vyškov
www.zoo-vyskov.cz

ZOO a zámek Zlín-Lešná
www.zoozlin.eu

Krokodýlí ZOO Protivín
www.krokodylizoo.cz

Papouščí zoologická zahrada
www.papouscizoo.cz

ZOO Tábor
www.zootabor.eu

paraZOO
www.parazoo.cz

ZOO Dvorec u Borovan
www.zoodvorec.cz

Zoopark Zájezd
www.zoopark-zajezd.cz

Zoopark Na Hrádečku
www.zoonahradecku.cz

ZOO Plasy
www.zooplasy.cz

Biopark Štít
www.spolecnostlaguna.cz/cs/
bioparkstit

Slovensko
ZOO Bojnice
www.zoobojnice.sk

ZOO Bratislava
www.zoobratislava.sk

ZOO Košice
www.zookosice.sk

Zoo Spišská Nová Ves
www.zoosnv.sk

Zoo Stropkov
www.zoostropkov.sk
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