
HRAvý	týden
POndělí	–>	POnorky	a	jejich	bitvaČTvrtek	–>	ČTverečky	pro	bystrou	mysl	

	

PÁtek	–>	PÁlkovaná	protáhne	nejen	nohy

Dva hráči ať si vezmou čtverečkované papíry a vyznačí si na něj každý 
dvě pole  o velikosti 10 x 10 čtverečků a označí si řádky písmeny A – J 
(postupně abeceda bez CH) a sloupce 1 – 10. Pak si tajně, aby to druhý 
hráč neviděl, umístí do svého hracího pole druhy lodí v počtech, na 
kterých se dohodli. Počty lodí i jejich tvary závisí na fantazii hráčů. Může 
to týt třeba takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lodě mohou být umístěné libovolně (i různě natočené), jen se nesmí 
navzájem dotýkat žádnou stranou, maximálně v jednom bodě růžkem. 
Rozlosujte hodem mince nebo stylem kámen – nůžky - papír, kdo bude 
začínat.  
První hráč „vystřelí“ na protihráče nahlášením souřadnic – např. B7. 
Protihráč zkontroluje plánek s umístěním svých lodí a nahlásí buď nic 
(případně voda), nebo zásah, v případě, že došlo ke zmínění 
souřadnice, kde je umístěná loď a nebo zásah – potopená, pokud se 
jednalo o celou loď nebo byl zasažen poslední dílek lodi. 
Útočící hráč střílí, dokud jsou jeho zásahy úspěšné. Jakmile mu 
protihráč nahlásí, že nic netrefil, je na řadě s útokem druhý z hráčů a 
pokouší se zasáhnout co nejvíce ze soupeřovy flotily zase on.  
Při pokusech o zasažení soupeřových lodí je důležité si své pokusy 
zaznamenávat. Tečkou zásah do vody, křížkem nebo vyšrafováním 
políčka úspěšný zásah. Vítězí hráč, který jako první sestřelí všechny 
soupeřovy lodě, nebo můžete hrát na daný čas (třeba velká přestávka), 
kdy zvítězí hráč, který potopil nejvíce lodí (čtvereček se zásahem = 1 
bod). 

Se čtverečkovaným papírem je to snazší –  
stačí vyznačit území  8 x 8 (nebo podle  
dohody). Pokud máte papír obyčejný,  
udělejte si na něm hrací pole jako mřížku  
z teček, které jsou od sebe stejně vzdálené  
a může se začít.  
Tah hráče spočívá v tom, že udělá svislou  
nebo vodorovnou čárku přes jednu stranu  
čtverečku (mezi dvěma tečkami). Hráči se pravidelně střídají. Kdo 
nakreslí poslední stranu čtverečku, vybarví si ho svojí barvou nebo 
jinak označí. Při zakončení čtverce má hráč nárok udělat ve svém 
tahu další čárku.  Může tak v jednom tahu  
zakončit i víc čtverečků.  
Nezáleží, kolik čar kdo udělal, čtverec „vlastní“ 
ten, kdo ho uzavřel.  
U čtverečkovaného papíru se dohodněte, zda  
budete počítat jako uzavřenou stranu čáru,  
která ohraničuje herní území. 
Hra končí, když jsou všechny čtverce uzavřeny,   
a nebo se zvoněním na hodinu nebo přestávku :-) To si ale předem 
ujasněte.  
Vyhrává hráč, který zakončil více čtverečků. 
Většinou se hraje ve dvou, ale pokud si troufáte, lze hrát až ve čtyřech 
hráčích. 
 
 
 
 

Vezměte si nějakou šikovnou učebnici s tvrdými deskami a nepotřebný 
papír. Můžete tak využít použité papíry z Ponorek, Čtverečků nebo 
neúspěšných pokusů na stíhačky. Papír zmuchlejte ho do pevnější 
koule a pomocí učebnice ji odpálením sehrajte kamarádovi. Schválně, 
kolik výměn se vám podaří. Můžete si pinkat ve více lidech nebo 
zkoušet, na jakou vzdálenost si ještě dokážete přihrát. 



STředa	–>	STíhačky	a	závody	v	doletu	i	akrobacii	ÚTerý	–>	UTajení	pomocí	šifer		Šifrovací kříž 
Každé písmeno má svoje značení, které je dáno tvarem  
„chlívečku“, ve kterém se nachází a pozicí (vlevo – střed 
 – vpravo). Kříž je jednoduchá tabulka, kterou si snadno  
zapamatujete a vytvoříte. Zpráva "PRÁZDNINY BYLY SUPER" pak vypadá takto: 
 
 
 
 

Modelů je fůra, tak vyzkoušejte i dva nové. Určitě se osvědčí, hlavně v délce doletu. 

Šifrovací tabulka 
Písmena ze zprávy můžete zašifrovat i třeba  
pomocí falešného rozvrhu. Stačí si vytvořit tabulku,  
kde místo předmětu napíšete písmena abecedy (bez CH).  
Zprávu pak píšeme jako souřadnice, kde je dané písmeno.  
Takto bude vypadat zpráva: „SRAZ NA HŘIŠTI.“  
Čt 4., Čt 3., Po 1., Pá 5.  St 4., Po 1.  Út 3., Čt 3., Út 4., Čt 4., Čt 5., Út 4. 
A pokud zprávu chtěli zašifrovat ještě více, můžete do zprávy místo číslic označujících 
hodiny napsat písmeno, označující předmět, který by podle rozvrhu byl. Tak třeba místo 
Čt 4. Může být Čt M (pokud máte čtvrtou hodinu matematiku). 
 
Šifrovací pravítko 
Je už malinko složitější na odhalení, takže se hodí i pokud zprávu odchytne někdo 
v šifrách zběhlejší. Šifra se totiž může měnit podle domluvy s kamarádem, se kterým si 
zprávu posíláte. 
Šifra využívá posunu písmen. Můžete se třeba domluvit, že posun bude o 1 písmeno, 
tzn. místo A budete psát B, místo B bude C a tak dál, ale posun může být o více 
písmen, třeba o pět nebo deset.  
Abyste to pořád nemuseli přepočítávat, hodí se mít napsanou na proužku 
čtverečkového papíru 2 celé abecedy těsně za sebou. Vždy do jednoho čtverečku 
jedno písmeno, aby to pak hezky vycházelo pod sebe. Na druhém proužku mějte jednu 
abecedu (vždy opět co čtvereček, to jedno písmeno).  
 
 
Podle toho, které písmeno se dohodnete, že bude jako první, pod to přiložíte pod 
dlouhý pruh se dvěma abecedami proužek s jednou abecedou. V ukázce je dohoda na 
písmeno J (11).  Písmeno či číslo, které určuje posun abecedy, můžete dát na začátek 
zprávy, její konec, nebo předem dohodnutou pozici, a tak může být každá zpráva 
zašifrována s jiným posunem písmen, což šifru dělá obtížnější. Zpráva "VEZMI VEN 
MÍČ" by pak vypadala takto: "J FNIWS FNX WSL" 
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