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ENGLISH

Hrajte s námi!
Play with us!

PEXESO bystří mysl
Play PEXESO to keep your wits about you

Rozvíjet se a růst je náš společný program
Development and growth is our joint 
programme

Chytrý se nedá obehrát, přemýšlivý nenaletí
Be smart - don‘t lose, think - don‘t be fooled

Přidejte se k nám, hrajeme fair play - s chutí, 
radostí a optimismem
Join us, we play fair - with joy and 
optimism

kočka [kᵆt]
cat

[dᶛg]
dogpes

slunce [sᶺn]
sun

[bᶛtᵊl]
bottleláhev

LEARNED
PEXESO
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Počet hráčů: 2 a více.
Počet karet: 64 (32 obrázkových dvojic)
Kartičky zamíchejte a rozložte lícem dolů, aby obrázky 
nebyly viditelné do libovolného obrazce.
Dohodněte se, v jakém pořadí budete hrát.
Začínající hráč otočí dvě libovolné kartičky lícem nahoru 
tak, aby obrázky z nich jasně viděli všichni spoluhráči. 
Když se mu podaří najít dvojici obrázků patřících  
k sobě, ponechá si obě dvě kartičky a pokračuje ve hře. 
Když ne, obě kartičky vrátí na původní místa lícem dolů.  
Ve hře pak pokračuje další hráč.
Hra končí, když na hrací ploše nezůstane žádná 
kartička. Každý hráč si spočítá nalezené dvojice kartiček.  
Za každou dvojici získává jeden bod.
Vítězem je ten, kdo získal nejvíce bodů.

[gᶟ:l]
girl

[naIf]
knifeděvče nůž

[tri:]
tree

[kᵆndᵊl]
candlestrom svíčka

ᵊ neurčitý znak, výslovnost mezi A a E

ᵆ vyslovit otevřené E

ᶴ vyslovit Š
tᶴ  vyslovit Č

ᶺ  vyslovit krátké A

ᶛ  vyslovit krátké O

ᶷ  vyslovit krátké U
I vyslovit tvrdé Y
i: vyslovit dlouhé Í
a: vyslovit dlouhé Á
u:  vyslovit dlouhé Ú

ᵓ:  vyslovit dlouhé Ó

ᶟ:  vyslovit dlouze neurčitý znak 
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koza [gᵊᶷt]
goat

[fᵓ:k]
fork

[gla:s]
glassvidlička sklenice

lampa [lᵆmp]
lamp

[flaᶷᵊ]
flower

[haᶷs]
housekvětina dům



žába [frᶛg]
frog

[mu:n]
moon

[pIktᶴᵊ]
pictureměsíc obraz

kolo [baIsIkᵊl]
bicycle

[bᵊᶷt]
boat

[bᵓI]
boyloď chlapec



auto [ka:]
car

[maᶷs]
mouse

[bᵓ:l]
ballmyš míč

klobouk [hᵆt]
hat

[windᵊᶷ]
window

[kᶺp]
cupokno šálek



had [sneIk]
snake

[pensᵊl]
pencil

[fIᶴ]
fishtužka ryba

pták [bᶟ:d]
bird

[spu:n]
spoon

[ᶴi:p]
sheeplžíce ovce


