Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01
RYCHNOVSKÁ DESKOVKA aneb putování po stopách historických osobností našeho města
Ahoj holky a kluci!
Tak schválně. Kolik historických postav spjatých s Rychnovem znáte? Víte, kde se narodily, kde
bydlely, kde zemřely? Že ne? Přitom naše město je plné nápověd - pamětních desek, pomníčků, soch.
Stačí se pořádně rozhlédnout. Pojďte si s námi zahrát pátrací detektivní hru, v níž se projdete na
čerstvém vzduchu a snad se dozvíte i něco zajímavého z historie našeho města.
Cíl hry:
Rozluštěte šifru, která se stane klíčem k dalšímu dobrodružství. Víc neprozradíme;).
Co budete ke hře potřebovat:




mobilní telefon s nainstalovanou čtečkou QR kódů
nainstalovanou aplikaci mapy.cz nebo Google My Maps, příp. okopírovanou mapu
s vyznačenými místy, prohlížeč souborů PDF
šifrovací tabulku

Pravidla a postup hry:




Připravte si mapu a vytiskněte si šifrovací tabulku.
Dojděte na místa, která jsou označena na mapě.
Na místě hledejte pamětní desku nebo pomník osobnosti a podle šifrovací tabulky najděte
požadované písmeno.

Příklad šifry:
Nápis na pamětní desce: Tuto základní školu v r. 2021 navštěvoval předseda vlády Jan Novák.
Šifrovací klíč: 7. slovo, 6. písmeno Výsledek šifry: Ě je hledané písmeno




K místu na mapě je přiřazen QR kód. Po přečtení kódu mobilním telefonem se objeví
informace o osobnosti z pamětní desky. Text si nejlépe přímo na místě pozorně přečtěte.
Bude se to určitě hodit v pozdější části hry.
Až vyluštíte šifru, klikněte na modrý zámek na této straně. Pokud jste šifru uhádli, postoupíte
do druhé části výzvy. Pro tuto část hry doporučujeme použít počítač.

Heslo zadejte velkými písmeny.

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01
Mapa:
Z nabídky si můžete vybrat mapu, která vám bude nejlépe vyhovovat:


Odkaz na Mapy.cz: ZDE



Odkaz na Mapy.cz v podobě QR kódu:



Odkaz na Google My Maps: ZDE



Mapy k vytištění: ZDE

Šifrovací tabulka:
Šifrovací tabulka k vytištění: ZDE
Poznámky a doporučení:
Hru budeme technicky zajišťovat nejméně do 16. dubna.
Vytisknuté mapy a šifrovací tabulky budou také k dispozici ve škole (denně od 7 do 13 hodin).
QR kódy historických osobností fungují v mobilních telefonech i bez datového připojení.
Pozor! Ne každá čtečka QR kódů je schopná zpracovat víceřádkový text!
Prosíme, abyste v případě dřívějšího dokončení výzvy neprozrazovali podrobnosti o hře ostatním.
Pokud budete potřebovat poradit s technickou stránkou hry (online mapy, čtečky QR kódů), nebo
narazíte na nefunkčnost, která vám zabraňuje v jejím úspěšném dokončení, pište prosím své
připomínky na jiri.janovec@zsjrk.cz.

Přejeme vám příjemnou zábavu!

ZŠJRK

