CRYPTOMANIA

ŠIFRY PRO CHYTRÉ DĚTI
a jejich hravé učitele nebo vedoucí
Milí učitelé, vedoucí, lektoři a vůbec všichni, kdo stále hledáte a objevujete novou inspiraci pro práci
s dětmi. Posíláme vám pozdrav z šifrovací dílny Cryptomania a přikládáme nabídku sedmi šifer
k volnému využití. Je na vás, zda šifry, které vám zasíláme, využijete:
-

ke společnému luštění na začátku hodiny/schůzky a pomocí šifry tento společný čas
nastartujete,
k ukončení hodiny/schůzky jako odměnu za práci vás i vašich dětí,
jako dobrodružný úkol na doma,
jako podklad pro vytvoření akční šifrovačky v nedalekém parku,
nebo jakýmkoliv dalším báječným způsobem.

Šifry nejsou speciálně vytvořené pro tento účel. Jsou to šifry z naší databanky. Pokud Cryptomanii
sledujete třeba na Facebooku, mohli jste některé z nich potkat. Teď se vám ale dostávají do ruky
v úhledně zabaleném balíčku převázaném mašlí s nápovědami i řešeními a také v dostatečné kvalitě
k případnému tisku. A naším svolením je využít dle libosti.

Jak luštit šifry a logické úkoly
Šifry jsou v našem pojetí v podstatě nestrukturované úkoly. To znamená, že od začátku víte, jak má
vypadat výsledek – HESLO je jedno smysluplné české slovo. Ale nikdo vám nedává návod, jak se
k němu dostat. Nejlepší cestou je týmové řešení, které obsahuje tyto kroky:
1.
2.
3.
4.
5.

Mluvte spolu a pojmenujte si, co vidíte.
Nechte bouřit mozky a dejte dohromady společné nápady.
Očekávejte, že narazíte i na slepou cestu, která nepovede ke správnému řešení.
Inspirujte se podobou šifry nebo jejím názvem, často to pomůže.
Pokud si myslíte, že máte vše a nevíte, co dál, přečtěte první písmena.
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Nápovědy a řešení
Bludiště historie
Inspirace: Skvělý start do hodiny dějepisu o 20. století nebo třeba povídání o Václavu Havlovi v českém
jazyce.
Nápověda: Na křižovatce se vždy rozhodněte tak, jak historie skutečně kráčela. Po cestě přečtěte
všechna písmena. Pokud by vám snad přišlo, že někde jsou možné obě cesty, nevadí, tajenka vyjde
správně v obou případech.
Řešení: Projděte bludiště a na každé křižovatce se rozhodněte, kudy pokračovat. Po cestě přečtěte
všechna písmena. Vyjde vám text HESLEM JE JMÉNO PRVNÍHO ČESKÉHO PREZIDENTA, KTERÝ KRESLIL
ČERVENÉ SRDCE. Heslo je tedy VÁCLAV

Your Eyes September
Inspirace: Angličtina? Proč ji neodstartovat šifrou. Povídat si o mizerných překladech nebo se třeba
naučit několik nových slovíček.
Nápověda: Odhalte jména českých osobností. Co třeba hned ten první? Martin Dejdar. A ke kterému
obrázku asi tak patří?
Řešení: V prapodivných pseudopřekladech můžete objevit následující osobnosti: Martin Dejdar – Bart
Simpson, Jaroslav Ježek – klavír, Božena Němcová – Babička, Jaromír Nohavica – kytara, Prokop Diviš –
blesk, Přemek Podlaha – rýč, Bohumil Hrabal – zadek s razítkem, Petr Bezruč – básně, Jiřina Bohdalová
– Rákosníček a Boleslav Polívka – červený nos. Heslo z podtržených písmen je MOZEK.

Chameleon
Inspirace: Co trošku týmové kreativity? Tohle chce nápad. A co chameleon – nehodil by se do některé
z hodin přírodopisu?
Nápověda: Když chameleon dojde k cihlám, tak si přečtete písmeno K.
Řešení: Chameleon postupně navštíví všechna místa na spodním okraji zadání. A mění podle toho
barvy. U cihel na oranžovou (K), v trávě na zelenou (O), v písku přečtete písmeno T, u sněhuláka E a
v uhlí L. Heslo je KOTEL.

CRYPTOMANIA
Pošli pozdrav
Inspirace: Tady toho je, třeba jazyky, zajímavá místa a památky nebo troška legrace při poznávání
písmen.
Nápověda: Pozdrav Hi patří zcela určitě Angličanům, patří k nim Londýn a písmeno Í.
Řešení: Postupně přiřaďte pozdravy k pohlednicím a určete správná písmena. 1. Ciao P, 2. Bonjour A, 3.
Zdrastvujte R, 4. Ahoj N, 5. Hi Í, 6. Hallo K. Heslo je PARNÍK.

Zahrada slovních druhů
Inspirace: Krásné opáčko z češtiny nebo docela složitá šifra, možná nejtěžší z této série.
Nápověda: 10 různých barev trpaslíků je 10 slovních druhů. Berte ty, kteří vám lžou.
Řešení: 10 různých barev je 10 slovních druhů. Šedivý – podstatné jméno, tmavě modrý – přídavné
jméno, fialový – zájmeno, světle modrý – číslovka, červený – sloveso, oranžová – příslovce, zelená –
předložky, lososová – spojky, žlutý – částice, zlatý – citoslovce. Vyjde vám: ŘEŠENÍ JE NAŠE HLAVNÍ
MĚSTO. Heslo je tedy PRAHA.

Doručovalé
Inspirace: Lehký a rychlý start pro každou příležitost.
Nápověda: Oranžový doručovatel nosí poštu mezi žlutým a červeným domem.
Řešení: Je třeba určit, mezi kterými domy doručovatelé nosí poštu. Barva doručovatele je vždy
kombinací barev správných domů. Po přečtení písmen mezi domy objevíte heslo MORČE.

Kyselé rybičky
Inspirace: Konečně trošku chemie. A možnost povídat si nejen o kyselinách.
Nápověda: Rybičky jsou kyselé a první barel má na sobě obrázek octa.
Řešení: Každý barel ukrývá jinou kyselinu. Postupně oCtovou, dusIčnou, lisTovou, mRavenčí, sýrOvou,
mléčNou. Heslo je CITRON.
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Další dobrodružství s Cryptomanií
Pokud vás luštění šifer baví, nebojte se pustit i do dalšího šifrovacího dobrodružství.
Můžete vyzkoušet například naši ukázkovou online hru zdarma s názvem Dopis bez adresy.
Nebo využijte speciální slevovou akci pro školy a neziskové organizace na nákup kterékoliv hry
Cryptomania. Nabídka slev je součástí tohoto šifrovacího balíčku v samostatném pdf dokumentu.
Co jsou to šifrovací hry na doma (on-line šifrovací hry)
Šifrovací hry na doma jsou napínavá dobrodružství poskládaná z šifer a logických úkolů. Můžete je
prožít kdykoliv a kdekoliv, kde se připojíte k internetu. Každá z her nabízí několik hodin intenzivní
zábavy plných objevování skrytých principů, důmyslných souvislostí i spolupráce s ostatními členy týmu
(buď společně nebo na dálku každý u svého počítače).
Nebude to snadné! K úspěšnému dokončení potřebujete jen trošku kreativity, představivosti
a vytrvalosti. Hodí se kapka selského rozumu i pár dobrých nápadů navíc.
Znalosti? Vědomosti? Možná, ale nic, co byste nedali dohromady.
Originální příběh? Určitě nebude chybět. Tvoří důležitou součást hry.

Luštěte ve škole, s oddílem nebo doma s rodiči.
Chytlo vás šifrování? Vyzkoušejte naše hry
na trails.cryptomania.cz/hry-na-doma
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šifra Doručovatelé
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