
DE2863 - Kódovací Myš - desková hra 

Takže, co je kódování? 

Kódování doslova znamená transformaci dat do podoby srozumitelné pro počítač – v podstatě sdělování 

počítači, co chcete, aby dělal. Kódování znamená také některé každodenní úkoly, které lidé provádějí bez 

přemýšlení: například programování mikrovlnné trouby na ohřívání nebo zadávání čísel do kalkulačky. 

Dnešní kódování nemusí vždy vypadat jako rutinní programování v minulosti. Může to být aktivní, vizuální, 

poutavé a hlavně zábavné! 

Předmět hry: 

Střídejte se ve vytváření sekvencí kódování a závoďte ve sbírání sýrových klínků na hrací ploše. Hráč, který 

nasbírá nejvíce sýrových klínků, vyhrává! 

 

Každý hráč si vezme 1 kódovací myš a 1 super kartu myši. Umístěte kódovací myš přímo na její obrys v 

odpovídající barvě na hrací ploše. Toto je výchozí pozice. 

Rozdělte kódovací karty na čtyři hromádky (dopředu, doprava, doleva, dozadu) a položte je lícem nahoru 

vedle hrací desky. 

Umístěte 12 sýrových klínků na odpovídající neonová pole na desce. 

Hráči střídavě umisťují 4 body zvlněné zóny kamkoli na herní plán (kromě políček se sýrem). Tato místa 

vás mohou okamžitě přenést z jedné zvlněné zóny do druhé. Je to skvělý způsob, jak rychle přiblížit po 

tabuli! 

Vložte 8 stěn bludiště do stojanů pro pozdější použití. 

Jak hrát: 

1. Začíná nejmladší hráč. Hoďte kostkou a vezměte si takový počet kódovacích karet. 

2. Sestavte kódovací sekvenci uspořádáním karet do řady. To vám pomůže zmapovat pohyby myši 

předem. Dále pohybujte myší po hrací ploše podle pořadí. 

3. Pokud přistanete na ploše, která má sýrový klínek, vezměte si ho! Odložte karty stranou, abyste 

vytvořili místo pro další kódovací sekvenci. Nyní je na řadě další hráč. 

 

Herní deska 

30 dopředných 

kódovacích karet 

20 pravotočivých 

kódovacích karet 
10 zpětných 

kódovacích karet 

20 levotočivých 

kódovacích karet 

4 super karty 

myši 
4 zvlněné zóny  8 stěn bludišť  8 stěn stojanů  

4 robotické myšky 12 sýrových cihel 
1 kostka 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Přehrávání pokračuje doleva. Střídavě házejte kostkou, sestavujte pokaždé novou kódovací sekvenci a 

pohybujte myší, dokud neshromáždíte všechny klínky sýra. 

5. Hráč, který nasbírá nejvíce sýrových klínků, je vítězem – a nejlepším kodérem! 

Volitelný tiebreak: Pokud dva nebo více hráčů 

nasbírá stejný počet sýrových klínů, můžete mít 

tiebreaker. První hráč, který vrátí myš „domů“ na 

její výchozí pozici, je vítěz! 

*Důležitá poznámka o pohybech myši: Každé pole 

na desce představuje jeden krok. Vždy pohybujte 

myší vpřed ve směru, kam míří její nos; pohybujte 

myší v opačném směru a zatáhněte ji o krok vzad. 

Otočení doprava a doleva jsou otočné: otočte myš 

o 90 stupňů na místě, doleva nebo doprava, v 

zamýšleném směru.  

Můžete přeskočit přes pole obsazené jinou myší, přičemž skok počítáte jako jeden pohyb. Dvě myši však 

nesmí sdílet stejný prostor. Pokud například hodíte 2 a myš je již v prostoru o dva kroky vpřed, budete se 

muset po prvním kroku otočit jiným směrem; ale pokud hodíte 3, můžete se přesunout třikrát dopředu přes 

obsazené pole a přistát na otevřeném prostoru. 

Tipy pro větší zábavu: 

- Chcete-li pomoci mladším hráčům zorientovat se v kódování, nechte je předem počítat pole a plánovat 

své tahy přímo na hrací ploše. Vizualizace sledu pohybů může být náročná. Praktický přístup, na prvním 

místě vyzkoušení, je často nejlepší způsob, jak zavést dovednosti kritického myšlení. 

- Přidejte trochu matematiky do akce tím, že necháte hráče spočítat své karty na konci hry. Kdo má nejvíce 

a kdo nejméně 

 

Pokud přistanete na tomto místě, můžete okamžitě skočit na další volné místo zvlněné zóny na 

desce. To se počítá jako jeden pohyb. Máte také možnost vstoupit na toto místo, aniž byste se 

museli teleportovat (pokud je například sýrový klín na dalším poli, možná budete chtít zůstat na 

místě). Nesmíte skočit do obsazené zvlněné zóny! 

Pokud hodíte tento obrázek, vezměte dílek zdi a umístěte jej kamkoli na hrací plochu, na mřížku 

mezi dvě pole. Přemýšlejte pečlivě: toto je vaše šance zabránit soupeři, aby chytil sýr! Pokud 

hodíte zeď bludiště, ale žádná nezůstane, můžete posunout kteroukoli zeď, která je již na herním 

plánu. 

Tuto kartu můžete přidat do kódovací sekvence pouze jednou. Zahrání této karty pomůže vaší myši 

přeskočit jakoukoli zeď bludiště, která jí stojí v cestě. Před skokem se otočte směrem ke zdi. Myš 

musí na konci skoku směřovat stejným směrem jako na začátku – žádné zatáčky ve vzduchu! 

Špatně  Dobře Dobře 



 


