
Počet hráčů: 

2 – 4

Počet karet:

8 x 8

Cíl hry:

shromáždit co nejvíce správných setů

Správný set:

3 karty se stejnou barvou, nebo 3 karty se stejným symbolem, nebo 2 dvojice v trojici – dvě karty se stejnou 

barvou a dvě karty se stejným symbolem (např. na kartě č. 1 a kartě č. 2 jsou symboly v červené barvě + na 

kartě č. 1 a kartě č. 3 jsou ježci)

Pravidla hry SNEAK PEEK
Karty důkladně zamícháme a balíček položíme na stůl lícem dolů. Začínající hráč otočí první 3 karty z balíčku na stůl. Spl-

ňují-li karty jednu z výše uvedených variant „správného setu“, bere si hráč tento set za svůj a smí pokračovat otáčením 

dalších tří karet. Pokud otočené karty nesplňují kritéria pro „správný set“, obrátí je hráč lícem dolů poté, co si je 

prohlédli i ostatní. Karty musí zůstat na stejných místech, co byly. Pro každého hráče je důležité pamatovat 

si, jaké karty kde leží. Pokračuje následující hráč. Ten může otáčet karty buď z balíčku, nebo ty, které 

už leží na stole, popř. kombinovat obě možnosti.

Hra končí ve chvíli, kdy všechny karty z balíčku leží lícem dolů na stole a během 

jednoho celého kola žádný z hráčů nedokázal zkombinovat „správný set“.

Vítězí ten, kdo má nejvíce karet.

Věk: 5+ PočePočePočeet hrt hrt hrhh áčů:áčů:áčůčůáčů:

jjjjjjj jjjjjjjjj

shoda 3x barva shoda 3x tvar shoda 2x tvar + 2x barva



Počet hráčů: 

2 – 4

Počet karet:

8 x 8

Cíl hry:

shromáždit co nejvíce karet

Správný set:

3 karty se stejnou barvou, nebo 3 karty se stejným symbolem, nebo 2 dvojice v trojici – dvě karty se stejnou 

barvou a dvě karty se stejným symbolem (např. na kartě č. 1 a kartě č. 2 jsou symboly v červené barvě + na 

kartě č. 1 a kartě č. 3 jsou ježci)

Pravidla hry SLEEK SEEK
Karty důkladně zamícháme a balíček položíme na stůl lícem dolů. Hráči postupně otáčí karty po jedné z balíčku a pokládají na 

stůl lícem nahoru. Jakmile některý z hráčů rozpozná „správný set“ – viz výše uvedené varianty, co nejrychleji položí ruce 

na správné karty a bere si je k sobě. Ostatní hráči samozřejmě kontrolují, zda karty opravdu souhlasí. Hra pokračuje dál 

postupným otáčením karet z balíčku a hledáním „správného setu“.

Pokud dva nebo více hráčů odhalí zároveň stejný „správný set“, karty patří tomu, který měl ruce „níže“, tzn., po-

ložil ruce přímo na karty a ne na ruku spoluhráče. Pokud se hráč zmýlí a karty netvoří „správný set“, vrací 

hráč do hry svou naposledy získanou kartu, kterou položí lícem nahoru k ostatním kartám na stole.

Hra končí, když už žádné tři karty netvoří dohromady „správný set“.

Vítězí ten, kdo má nejvíce karet.

 

Věk: 5+ PočePočePočeet hrt hrt hrhh áčů:áčů:áčůčůáčů:
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Počet hráčov: 

2 – 4

Počet kariet:

8 x 8

Cieľ hry:

nazhromaždiť čo najviac správnych setov

Správny set:

3 karty s rovnakou farbou, alebo 3 karty s rovnakým symbolom, alebo 2 dvojice v trojici - dve karty s 

rovnakou farbou a dve karty s rovnakým symbolom (napr. na karte č. 1 a karte č. 2 sú symboly v červenej farbe 

+ na karte č. 1 a karte č. 3 sú ježkovia)

Pravidlá hry SNEAK PEEK
Karty dôkladne zamiešame a balík položíme na stôl lícom nadol. Začínajúci hráč otočí prvé 3 karty z balíčka na stôl. Ak 

spĺňajú karty jeden z vyššie uvedených variantov „správneho setu“, berie si hráč tento set za svoj a smie pokračovať 

otáčaním ďalších troch kariet. Ak otočené karty nespĺňajú kritériá pre „správny set“, obráti ich hráč lícom nadol 

potom, čo si ich prezreli aj ostatní. Karty musia zostať na rovnakých miestach, kde boli. Pre každého hráča 

je dôležité pamätať si aké karty, kde ležia. Pokračuje nasledujúci hráč. Ten môže otáčať karty buď z 

balíčka, alebo tie, ktoré už ležia na stole, popr. kombinovať obe možnosti.

Hra končí vo chvíli, keď všetky karty z balíčka ležia lícom dole na stole a počas jedného 

celého kola žiaden z hráčov nedokázal skombinovať „správny set“.

Víťazí ten, kto má najviac kariet.

Vek: 5+ PočePočePočet hrt hrt hrhh áčováčováčočáčov

jjjjjjjjj

zhoda 3x farba zhoda 3x tvar zhoda 2x tvar + 2x farba



Pravidlá hry SLEEK SEEK
Karty dôkladne zamiešame a balík položíme na stôl lícom nadol. Hráči postupne otáčajú karty po jednej z balíčka a ukladajú 

na stôl lícom nahor. Akonáhle niektorý z hráčov rozpozná „správny set“ - viď vyššie uvedené varianty, čo najrýchlejšie 
položí ruky na správne karty a berie si ich k sebe. Ostatní hráči samozrejme kontrolujú, či sa karty naozaj zhodujú. Hra 

pokračuje ďalej postupným otáčaním kariet z balíčka a hľadaním „správneho setu“.
Ak dvaja alebo viacerí hráči odhalia zároveň rovnaký „správny set“, karty patria tomu, ktorý mal ruky „nižšie“, 
tzn., položil ruky priamo na karty a nie na ruku spoluhráčov. Ak sa hráč pomýli a karty netvoria „správny set“, 

vracia hráč do hry svoju naposledy získanú kartu, ktorú položí lícom nahor k ostatným kartám na stole.
Hra končí, keď už žiadne tri karty netvoria dohromady „správny set“.

Víťazí ten, kto má najviac kariet.

Počet hráčov: 

2 – 4

Počet kariet:

8 x 8

Cieľ hry:

nazhromaždiť čo najviac kariet

Správny set:

3 karty s rovnakou farbou, alebo 3 karty s rovnakým symbolom, alebo 2 dvojice v trojici - dve karty s 

rovnakou farbou a dve karty s rovnakým symbolom (napr. na karte č. 1 a karte č. 2 sú symboly v červenej farbe 

+ na karte č. 1 a karte č. 3 sú ježkovia)

Vek: 5+
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Players: 

2 – 4

Equipment:

8 x 8

Object of the game:

to win the most sets of cards
Either:

3 of one colour, or 3 of one symbol, or 2 matching pairs on 3 cards, one pair of a colour, one pair of a shape

To Play SNEAK PEEK:
Thoroughly shuffl  e the pack and place the cards face down. Decide the order of play. The fi rst player turns the top 3 cards 

face up on the table. If they are a match then that player keeps them and turns up the next three, etc. If there is not a 
match, the cards are left face up for a few seconds so that all players can see and memorise them. Then they are turned 

face down, separated, on the table.
In turn, each player turns over 3 cards. They can all 3 be from the top of the pack OR all 3 from those already turned 

face down on the table OR a mixture of „new“ and „old“ cards.
If all 3 match in any of the ways shown, that player keeps the three cards and carries on playing, turning 
over 3 more cards and if they also match – carry on playing. If at any time the 3 cards do not match, they 

are turned face down in the same places that they sat when face up.
The turn then passes to the next player.

When all cards from the face-down pack are now, separately, face down on the table 
and every player has had a turn and no-one has made a matching set of 3, the 

game ends.

The WINNER is the player who has the most cards.

Age: 5+



Players: 

2 – 4

Equipment:

8 x 8

Object of the game:

to win the most cards

To Play SLEEK SEEK:
Thoroughly shuffl  e the pack and place the cards face down. Decide the order of play. Each player in turn turns over one card 
and places it face-up on the table. As soon as a player sees a match: either 3 of one colour or 3 of one symbol or 2 matching 

pairs on 3 cards, one pair of a colour, one pair of a shape (see SNEAK PEEK diagrams) the player calls out „Seek!“ and 
takes the three cards.

If two or more players call „Seek!“ simultaneously, the three cards are removed from play. If a player calls „Seek!“ 
mistakenly, then the player places the last card won face upwards on the table.

Play continues untill all cards are face up on the table. Play fi nishes when no more 3-card matches can 
be made. 

The WINNER is the player who has won the most cards.

Age: 5+ PlayPlayPlaylayP ers:ers:ers:rs:r

Either:

3 of one colour, or 3 of one symbol, or 2 matching pairs on 3 cards, one pair of a colour, one pair of a shape


