
Určeno pro: žáky ZŠ, max. 30 žáků - žáci pracují ve 
trojicích/čtveřicích, vytvoří max. 7 týmů. 
Délka hry:  90 minut
Pomůcky na hru: 7 herních plánů, 7 sad stavebních čtver-
ců (jednostranné, bez popisků), 1 sada karet “Události ZŠ” 
(celkem 7 ks), 2 osmistěnné kostky (písmenková, číselná), 
figurky obyvatel (7 x 25 = 175), 28 žetonů „žolík“, elektron-
ická prezentace, 5 pracovních listů ke každé katastrofě

POSTUP A PRAVIDLA HRY
I. Před začátkem hry učitel vysvětlí princip hry: každý tým 
(3 – 4 žáci) bude stavět vlastní město. Hlavní cíl je vybudo-
vat hezké a funkční město se vším, co má město mít.  
Město, ve kterém by žáci sami chtěli žít. Nápověda na 
začátek: v dobrém městě by mělo žít a pracovat co nejvíc lidí. 

Učitel předem prozradí žákům, že se po postavení města, 
budou dít různé události spojené s fungováním města 
a změnami klimatu. Pokud se městu bude dařit špatně, 
lidem se nebude ve městě líbit a odstěhují se. 

Žáci mohou stavět město podle svých nápadů: strategicky 
(aby tam bylo vše, co lidé potřebují), vizuálně (aby hezky 
vypadalo), podle vzoru svého města apod. Žáci v  týmu 
nejprve diskutují, co by ve městě chtěli mít - svoje nápady 
napíšou v bodech na papír (tato část max 5 minut).

II. Každý tým si vybere 1 herní plán = stavební parcela pro 
jejich město. Plány jsou rozdělené do čtvercové sítě A – H, 
1 – 8. Stavební parcely (plány) jsou různé např. s řekou, bez 
řeky, s  dálnicí. Každý tým si vybere plán, který se mu 
nejvíce líbí (bez diskuse, která parcela je lepší).

III. Týmy se rozesadí do lavic a vrhnou se na stavění 
města. Stavění města je časově omezeno - žáci mají max-
imálně 10 minut. Dostanou k ruce “Stavební pravidla”.

Každý tým má před sebou vlastní zásobárnu stavebních 
dílků. Bere si vždy do ruky jen 1 dílek, podívá se, co na něm 
je, a rozhodne (společná diskuse), jestli ho na herní plán 
umístí nebo ne. Dílek, který tým nechce, vrátí zpátky do 
zásobárny. Každý tým staví své město podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí - někdo chce více parků, 
někdo více restaurací, továren apod.  Učitel do stavění 
nezasahuje. V průběhu stavění je možné měnit předchozí 
rozhodnutí a dílky již položené na stavebním plánu vyměnit 
za jiné.

Sousedící dílky jsou dílky, které sousedí hranou, ne přes roh.

Základní typy dílků jsou odlišeny barvou. Každý má svoji 
funkci (promítnout v  prezentaci), žáci při stavění nemusí 
brát funkci karet v potaz:

ZELENÉ = zeleň ve městě (parky, zelená hřiště, vegetace 
kolem vody) 
RŮŽOVÉ = obytné čtvrti (sídliště, rodinné domy)

STOLNÍ HRA „ADAPŤÁCI“
VERZE PRO ZŠ

ŽLUTÉ = elektrárny a jiné zdroje energie 
HNĚDÉ = odpadové hospodářství
BÍLÉ = veřejné prostory ve městě (náměstí, ulice, veřejné 
budovy apod.) 
Některé čtverce mají navíc:  
SYMBOL      = občanská vybavenost, poskytují zábavu
MODRÝ RŮŽEK = místa s funkcí zadržování vody ve městě

Při stavbě musí dodržovat pouze následující

STAVEBNÍ PRAVIDLA: 
� Stavět je možné pouze ve vyznačené čtvercové síti.
� 1. dílek = náměstí umístíme libovolně do čtvercové sítě, 
ostatní dílky musí navazovat (hranou sousedit) na  již 
položené dílky. Nelze umísťovat dílky do volného prostoru.
� Dílky se silnicí na sebe musí navazovat – silnice navazuje 
na silnici na všech jejích stranách, včetně křižovatek a mostů.
� Budovy napojené na silnici (vyznačen obrubník) musí 
navazovat na silnici.
� Speciální pole:

ŘEKA – Na řeku je možné umístit pouze průhledné dílky.
Napojení silnice přes řeku je možné jedině po mostě.
DÁLNICE – Na dálnici nelze nic stavět, ale je možné na ni 
napojit silnici.

Ve chvíli, kdy první tým dokončí stavbu svého města, učitel 
stopuje čas a ostatní týmy mají už jen 1 minutu na 
dokončení stavby. Zároveň už nesmí z plánu vyměňovat již 
položené dílky.

IV. Týmy si navzájem zkontrolují, jestli jejich města splňují 
stavební pravidla (viz obrázek výše). Pokud jsou nějaké 
dílky špatně umístěny, můžeme je soupeřovi z  plánu 
odstranit. Ten si ještě před začátkem hry může své město 
opravit (dát nové dílky místo dílků odstraněných).

Stavba s obrubníkem musí 
navazovat na silnici.

Silnice s křižovatky musí
na sebe navazovat.

Na dálnici, která je součástí
plánu, nesmí nic stát.

Na řece smí stát pouze
průhledné kartičky.



V. Dělení obyvatel. 
Figurky obyvatel umístíme do obytných čtvrtí – na SÍDLIŠTĚ 
3 obyvatele, do čtvrtí s RODINNÝMI DOMKY 2 obyvatele. 

VI. Hra začíná! 
Tato část je moderovaná učitelem. Učitel v  každém kole 
odkrývá z  balíčku karet „Události“ jednu kartu. Pořadí 
karet ve hře pro ZŠ je pevně dané:
1. Přívalové deště, 2. Povodeň, 3. Městu se daří, 4. Ledov-
ka, 5. Klidný rok, 6. Vysoké teploty, 7. Sucho. Události na 
kartě mohou být pozitivní (přidáváme do města nové dílky, 
obyvatele) nebo negativní (lidé se odstěhují, zbouráme dílky 
atd.) - viz Popis karet Událostí.

Učitel nahlas přečte popis na kartě a zároveň promítne 
popis karty v  prezentaci. Všechny herní týmy provedou 
změny popsané na kartičce. 

Při některých kartách házíme kostkami (číselnou a pís- 
menkovou), abychom určili, která část města bude postiže-
na (tj souřadnice 1 čtverce např. A3). 

Pokud se následkem katastrof odstěhují obyvatelé, hráč 
má 3 možnosti: přemístí figurky do prázdných obytných 
čtvrtí (vylidněno v předchozím kole), vrátí figurky do banku, 
nebo dá figurky do nemocnice (do 1 nemocnice je možné 
umístit max. 5 figurek).

V průběhu hry mohou žáci získat a použít „žolíka“. Žolík je 
žetonek, který ochrání 2 obyvatele před vlivem katastrofy 
v libovolném kole (např. vlivem horka má odstěhovat 
5 obyvatel, žolíkem 2 z nich ochrání a odstěhují se jen 3 
lidé).

Po odehrání jednoho kola učitel promítá další slidy z prez-
entace – žáci zjišťují, co daná katastrofa (např. povodeň) 
způsobí v  reálném životě, zopakují si, co mají v krizové 
situaci dělat, a diskutují, která opatření katastrofám před-
cházejí a která naopak zhoršují jejich působení. Poté učitel 
odkryje další kartu.

VII. Konec hry
Nehrajeme na vítězství, ale chceme se nějak porovnat. 
Proto na konci hry, po odehrání všech 7 kol, si každý tým 
spočítá, kolik v jeho městě žije obyvatel. Nejlepším 
městem vyhlásíme město s nejvíce obyvateli. 

Po skončení hry diskutujeme s žáky: Jak se vám stavělo? 
Stalo se někomu, že nemohl stavět to, co chtěl, kvůli typu 
herního plánu? Jaká byla omezení? (např. hory, řeky, 
dálnice apod.). Žáci by měli pojmenovat výhody a nevý- 
hody stavebního plánu. Žáci si budou pravděpodobně 
stěžovat, že někdo kvůli řece nemohl stavět, že mu stavby 
vzala povodeň…  že měl různé počty stavebních políček…, 
že nemohl mít víc parků...

Dále se ptáme: Funguje město podobně i v reálném světě? 
Ano. Když stavíme nové město, musíme se přizpůsobit jeho 
geologickému profilu (řeka, hory…). Například ve městě u 
řeky, musíme počítat s tím, že jednou za čas přijde povo-
deň. V mnoha městech je už zakázané stavět obytné domy 
blízko u vody.

POPIS KARET UDÁLOSTÍ:
1. kolo - Přívalové deště
Vytrvale prší 5 dní po sobě, kanály už nestačí déšť pobírat.  
Házej 5x oběma kostkami pro získání souřadnic 5 čtverců. 
Pokud JE zde vegetace nebo zasakovací prvky (dílek s 
modrým růžkem), nic se neděje, voda se vsákne.  Pokud 
NENÍ, v ulicích nastávají lokální záplavy. Zbourej 
zaplavené dílky a lidi ze zaplavených domů odstěhuj.

2. kolo - Povodně
Řeka se rozvodnila, oblasti kolem řeky postihla povodeň.
Zbourej všechny STAVBY (domy, mosty i vodní elektrárnu) 
na průhledných čtvercích. Parky zůstanou. Obyvatelé 
domů na a těsně vedle řeky (sousedící čtverce) se odstěhují 
– vrať je do banku/ prázdných obytných čtvrtí/ nemocnic.

3. kolo - Městu se daří
Spočítej karty ve městě, na kterých je namalovaný      . 
Za smajlíky si můžeš buď vzít dílek do města, nebo si pořídit 
“žolíka”. Žolík ochrání 2 obyvatele před katastrofou.     
2x      = 1 dílek        3x      = 1 žolík.

4. kolo - Ledovka
Na chodnících i silnicích to strašně klouže, doprava kolabuje.
Hoď kostkou s čísly, kolik padne, tolik lidí uklouzlo a 
zranilo se. Dej je do nemocnice. Pokud se nevejdou, musíš 
je odvézt pryč (vrať do banku). Protože lidi nepřišli do 
práce, nastávají problémy. Vyber si 1 továrnu / elektrárnu 
a zbourej ji (nastal zde zkrat a vybuchla).

5. kolo - Klidný rok
Letošní rok se nic neděje, počasí se umoudřilo, katastrofy nehrozí. 
Můžeš libovolně vylepšit své město. POZOR! Vyměnit 
můžeš jen tolik políček, kolik máš ve městě obyvatel. Všich-
ni lidé v nemocnici se uzdraví, nastěhuj je zpět do domečků.
PS: nezapomeň dát lidi do nových obytných čtvrtí (sídliště, 
rodinné domky). 

6. kolo - Vysoké teploty
Padají teplotní rekordy, město se přehřívá, lidem je špatně. 
Lidé z  panelových sídlišť, které nesousedí s dílkem se 
zelení, onemocní z horka - dej je do nemocnice nebo 
odstěhuj (vrať do banku).

7. kolo - Sucho a požáry
Kvůli suchu nemůžeme napouštět bazény ani zalévat zahra-
du. Lidé jsou nespokojení a stěhují se pryč.  
Hoď kostkou s čísly, kolik padne, tolik lidí se odstěhuje. Vrať 
je do banku (sám vyber, odkud se lidé odstěhují). Pokud 
padne 7, došlo navíc k požáru a jeden rodinný dům shořel. 
Zbourej libovolnou kartu obytné čtvrti.

Hru vytvořilo Ekocentrum Koniklec
www.ekocentrumkoniklec.cz
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