


Instructions: 

Cut out the paper-story stones from the last page. 
Don’t forget to include your own two story stones. You 

will need one set of cards per person.
 

Shuffle the cards and place them down in a deck.
Each person has his own deck.

 Start at 6 a.m. by placing the first card on the 6 a.m. 
stone.

 The story telling begins.

 Each card can be used only once, if the player draws a 
card that was already used, he/ she skips the turn. 

 The winner is the person who has the fewest cards at 
the end of the story. 

Read the story- does it even make sense? 

You can play different variations:

 1, print out one extra sheet of the story stones cards 
and decide the order of the story before the game. There 
are more cards than stones so decide which ones will be 

used for your story.
Use your imagination and add your own sentences and pic-

tures to the story. 
Players can only use the card that matches the order of 

their story.
 

2, enjoy the nonsense- place the cards on the timetable 
in a crazy order and have fun with the story.

video instructions are on our 
Youtube channel Playground English 

Jak si zahrát:

Vystříhni si všechny kartičky z poslední strany, 
i ty vlastní- nepomalované.

Na hru budeš potřebovat jednu sadu pro každého hráče.

Zamíchej karty a polož je v paklíku obrázkem dolů. Každý 
hráč má svůj vlastní paklík karet.

Začni kamenem, který je přiřazen k šesté hodině ráno 
(6 a.m.). Příběh začíná.

Každá karta může být použita jen jednou, takže když hráč 
vytáhne obrázek, který už je na hracím poli znamená to, 

že bude jedno kolo stát. 

Vítězem hry je hráč s menším počtem karet. 

Hra má několik variací: 

1, vytiskněte si ještě jednu sadu karet a před samot-
nou hrou si vymyslete příběh, kterého se budete držet. 
Karet je víc než hracích polí, dohodněte se tedy které 

karty chcete v příběhu použít a ostatní vyřaďte. Nebojte 
se improvizovat, k tomu máte prázdné karty- kameny, na 
které napište vlastní věty a doplňte tak náš příběh.
Hráči pokládají na pole kameny přesně tak jak jde 

za sebou jejich vymyšlený příběh. Když hráč nemá správný 
kámen- obrázek, tak stojí a čeká na další kolo. 

2, nedává to smysl- užijte si nesmyslnou hru, kdy chudák 
pán skáče od oběda k snídani a mezitím si dá šlofíka, jo 

a hlavně MLUVTE:) have fun.

video s návodem jak si hru zahrát najdete na našem 
Youtube kanále Playground English




