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Pomocou kartónových kociek budeš ovládať hlavného hrdinu hry - Scottieho -  
a iné postavičky a objekty v hre. Malý mimozemšťan stretne v desiatich moduloch 
hry zvieracích sprievodcov, ktorí ho výmenou za drobnú láskavosť obdarujú 
jedným z desiatich náhradných dielov nevyhnutných pre naštartovanie jeho 
vesmírnej lode a teda pre jeho návrat domov. Čaká Ťa takmer sto úloh so 
vzrastajúcou obtiažnosťou.

Počas hry sa oboznámiš s takými pojmami ako slučka, podmienený príkaz, 
premenná, funkcia atď.

Hra Scottie Go! je vzdelávacia hra, ktorá: 

• rozvíja schopnosti analytického a logického myslenia,
• učí riešiť komplikované problémy a schopnosť tímovej práce,
• rozvíja algoritmickú intuíciu,
• učí ako používať moderné technológie na iné účely ako len na zábavu.

VZDELÁVACIA VERZIA

Je rok 2030. Vesmírna loď mimozemšťana Scottieho má poruchu a on musí 
núdzovo pristáť na našej planéte. Aj keď sa Scottiemu podarilo vyviaznuť 

bez ujmy na zdraví, bez Tvojej pomoci sa mu nepodarí vesmírnu loď znovu 
naštartovať. Pomôž Scottiemu získať náhradné diely pre svoju vesmírnu 
loď ! Staň sa odborníkom v oblasti tvorby algoritmov a spoznaj základy 

programovania.

VÝUKA PROGRAMOVANIA PRE NAJMLADŠÍCH
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POZOR
K hre je treba stiahnuť aplikáciu!

Výuková verzia hry Scottie Go! Výuková verzia hry vyžaduje mobilné zariadenie, 
napr. tablet so zadnou kamerou. Hru je okrem toho možné spustiť aj na 

zariadeniach 2 v 1 a na počítačoch PC (s externou kamerou) s operačným 
systémom Windows.

AKO STIAHNUŤ BEZPLATNÚ APLIKÁCIU SCOTTIE GO?

Variant 1

Na svojom zariadení otvor aplikáciu Google Play/App store. Následne do vyhľadávacieho 
poľa zadaj názov hry "Scottie Go! Edu" a medzi výsledkami vyhľadávania nájdi ikonu 
aplikácie. Zvoľ možnosť Inštalovať/Stiahnuť (v prípade potreby popros rodičov alebo 
opatrovateľov, aby zadali heslo umožňujúce prevzatie hry).

Variant 2

Ak máš aplikáciu na skenovanie QR kódov, stačí ak naskenuješ nižšie uvedený kód. 
Systém Ťa automaticky presmeruje do príslušného obchodu s hrou. Zvoľ, tak ako v 
predchádzajúcom prípade, možnosť Inštalovať/Stiahnuť (v prípade potreby popros  
rodičov alebo opatrovateľov, aby zadali heslo umožňujúce prevzatie hry).

Variant 3

Ak pracuješ na zariadení s operačným systémom Windows 7 alebo novším, aplikáciu  
si stiahni z webovej stránky www.scottiego.com.

Download for
Windows
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SPUSTI APLIKÁCIU A OBOZNÁM SA  
S ÚLOHOU

Z KOCIEK VYTVOR PROGRAM, 
POMOCOU KTORÉHO CHCEŠ ÚLOHU 
VYRIEŠIŤ

FOTOAPARÁTOM V TVOJOM 
ZARIADENÍ ODFOŤ PROGRAM, KTORÝ 
SI VYTVORIL

SLEDUJ POHYB SCOTTIEHO

SKONTROLUJ VÝSLEDOK. PREJDI 
ĎALEJ ALEBO RIEŠ OPRAVY

HRA V 5 KROKOCH
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1. 179 kartónových kociek na tvorenie 
programov

2. Zariadenie s nainštalovanou hrou 
Scottie Go! Edu

3. Kartónové hracie pole - pracovný 
priestor na programovanie

PRVKY HRY

11

22

33



5

V piatich hárkoch sa nachádza presne 179 kartónových programovacích kociek (funkcie, 
príkazy, slučky, atď.). Opatrne ich vytlač z hárkov a potom roztrieď do príslušných jamiek vo 
výlisku.

1. Príprava hry

Kocky: ŠTART a KONIEC

Kocky: KROK (6 kusov), OTOČ SA DOPRAVA (4), OTOČ SA DOĽAVA (4), 
ZDVIHNI (4), POLOŽ (3), POUŽI (4), KRESLI (2), SKOČ (3), PREMENNÁ (3)

Kocky: AK (4 kusy), OPAKUJ (3), OPAKUJ POKIAĽ (3), V OPAČNOM PRÍPADE 
(2), V OPAČNOM PRÍPADE AK (2), KONIEC SLUČKY ALEBO PODMIENENÉHO 
PRÍKAZU (6), PRERUŠ (3)

ROZTRIEĎ PROGRAMOVACIE KOCKY
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Nevyhnutnou súčasťou hry je aplikácia Scottie Go! Edu. Aplikácia funguje na zariadeniach 
s operačným systémom Windows, Android alebo iOS. Z príslušného obchodu alebo z 
webovej stránky www.scottiego.com si stiahni bezplatnú aplikáciu a nainštaluj ju.
 
Viac informácií o sťahovaní aplikácie nájdeš na 2. strane návodu.
 

Hracie pole, ktoré je súčasťou balenia, poskytuje pracovný priestor pre programovanie. 
Naň môžeš klásť kocky, tvoriť a fotografovať vytvorený program. Vďaka jednoliatej farbe 
pozadia bude fotografovanie a následné rozpoznanie programu oveľa jednoduchšie.  

Kocky: JEDEN (5 kusov), DVA (4), TRI (3), ŠTYRI (3), PÄŤ (2), ŠESŤ (2), SEDEM (2), 
OSEM (2), DEVÄŤ (2), NULA (2)

Kocky: X (6 kusov), Y (4), ROVNÁ SA (3), MÍNUS (3), PLUS (2), TU (3), SPREDU (3), 
ZPRAVA (2), ZĽAVA (2), ZOZADU (2), STÁLE (3)

Kocky: PRÁZDNO (3 kusy), PREKÁŽKA (3), VYVÝŠENINA (3), ZNAK A (3),  
ZNAK B (3), PREDMET NA ZOBRATIE (3), AKČNÉ POLÍČKO (3)

Kocky: OVLÁDAJ (SCOTTIE) (3 kusy), OVLÁDAJ (ČERVENÝ BOBOR) (3), 
OVLÁDAJ  (ŽLTÝ BOBOR) (3), OVLÁDAJ (MODRÝ BOBOR) (2)

Kocky: DEFINUJ FUNKCIU (3 kusy), KONIEC FUNKCIE (3), PRERUŠ FUNKCIU (3), 
VYVOLAJ FUNKCIU (5), A (5), B (5), C (5)

STIAHNI A SPUSTI APLIKÁCIU

PRIPRAV HRACIE POLE
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Po spustení aplikácie založ profil užívateľa. V aplikácii máš možnosť vytvoriť účty pre 
viacerých užívateľov. Vďaka tomu bude možné ukladať pokroky každého z nich nezávisle.

1. Na úvodnej obrazovke stlač tlačidlo Vybrať hráča.
2. Stlačením tlačidla Nový hráč vytvor nový účet.
3. Pri opätovnom spustení hry vyber zo zoznamu hráčov svojho hráča a pokračuj v hre.
4. Užívateľské účty je možné kedykoľvek stlačením tlačidla „-” odstrániť. Účet po jeho 
odstránení nie je možné obnoviť.
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PROFIL UŽÍVATEĽA

2. Prvé spustenie hry
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1. Aktuálny modul –  po stlačení tlačidla sa automaticky prenesieš do aktuálne 
realizovaného modulu. Krúžok, ktorý sa zobrazuje dookola tlačidla, ukazuje Tvoj súčasný 
stupeň realizácie daného modulu.

2. Dokončený modul – zlatá farba informuje, že všetky úlohy z tohto modulu boli správne 
splnené a v každej z nich sa Ti podarilo získať maximálny počet hviezdičiek. Môžeš prejsť  
do tohto modulu a skúsiť úlohy zopakovať.

3. Dokončený modul s možnosťou získať lepšie výsledky – modrá farba informuje,  
že niektoré úlohy v tomto module sa dajú splniť aj lepším spôsobom.

4. Zablokované moduly – moduly hry, ktoré sa odblokujú až po splnení úloh  
z predchádzajúcich modulov.

5. Pomoc v hre.

6. Kontextové menu – menu umožňujúce napr. zmenu hráča, vypnutie hry alebo zmenu 
nastavení.

7. Náhľad stavu opravy vesmírnej lode ScottieGo.
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VOĽBA MODULU V HRE

Scottie hľadajúc náhradné diely pre svoju raketu navštevuje rôzne miesta na našej planéte. 
Každé miesto (modul) obsahuje niekoľko úloh, ktoré treba splniť. Zvoľ aktuálne dostupný 
(odblokovaný) modul hry. Spočiatku je dostupný len prvý modul hry. Po splnení úloh  
z prvého modulu sa automaticky odblokuje ďalší.



9

ÚVOD DO MODULU 

Po zvolení daného modulu najprv spoznáš zvieracieho sprievodcu, ktorý Ti sľúbi dodať 
chýbajúcu časť vesmírnej lode, výmenou za malú láskavosť. Niekedy bude chcieť získať 
papagáje pierka potrebné na výrobu indiánskej čelenky, inokedy zase rozsvietenie 
výstražných majákov varujúcich pred ľadovými kryhami.

 

 
Okrem toho získaš prístup k informáciám o kockách, ktoré budeš potrebovať, ak chceš 
splniť všetky úlohy a výzvy, ktoré na Teba v danom module čakajú. Ďalej môžeš už prejsť  
k výberu konkrétnej úlohy.
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VOĽBA ÚLOHY

Po zvolení modulu sa zobrazí mini-mapka s úlohami, ktoré treba splniť. Po splnení jednej 
úlohy sa vždy odblokuje ďalšia s vyšším stupňom obtiažnosti. Vždy sa môžeš vrátiť späť  
k predchádzajúcim splneným úlohám a splniť ich ešte raz, prípadne ich výsledok opraviť.

 

 
1. Dokončená úloha s možnosťou získania lepších výsledkov – modrá farba znamená,  
že úlohu je možné splniť aj lepším spôsobom.

2. Aktuálna úloha – stlačením tohto tlačidla prejdeš na novú úlohu.

3. Dokončená úloha – zlatá farba znamená, že úloha bola správne splnená a podarilo  
sa Ti získať maximálny počet hviezdičiek.

4. Zablokovaná úloha – úloha, ku ktorej získaš prístup až po splnení predchádzajúcich úloh.
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TUTORIÁLY

Pre úspešné plnenie úloh sú potrebné určité znalosti z oblasti programovania a šikovné 
využitie kociek. Vždy keď sa v module objavia nové kocky alebo objekty, na displeji  
sa zobrazí tutoriál, ktorý ich význam vysvetlí. Z tutoriálu sa napr. dozvieš, ako používať 
slučky, podmienené príkazy a premenné.

 

 
1. Okno tutoriálu.

2. Navigačné tlačidlá – tlačidlá umožňujúce navigáciu medzi oknami tutoriálu. Po ukončení 
tutoriálu prejdeš automaticky k úlohe.

3. Zavretie tutoriálu – interaktívny tutoriál môžeš kedykoľvek opustiť. Ak z neho vyjdeš 
nedopatrením, môžeš sa doňho z obrazovky úlohy vrátiť kliknutím na ikonu zvieracieho 
sprievodcu v pravom hornom rohu.
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KOMPENDIUM

Počas hry máš neustále prístup ku všetkým tutoriálom v hre. Umožňuje to okno kompendia, 
ktoré otvoríš kliknutím na žltú ikonu s obrázkom knižky.

 

 
V okne kompendia nájdeš všetky tutoriály, usporiadané podľa modulov.

 

 
1. Zvoľ modul, ktorého interaktívne tutoriály chceš prezerať.

2. Vyber tutoriál, ktorý si chceš prezrieť.

3. Po oboznámení sa s tutoriálom sa vráť na predchádzajúcu obrazovku.
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ROZHRANIE
 

V tomto okne nájdeš úlohu, ktorú máš vykonať. Po oboznámení sa s ňou musíš ukladaním 
kartónových kociek vytvoriť program, pomocou ktorého danú úlohu vyriešiš. Kockami 
programuješ Scottieho, aby v určitej chvíli vyskočil, obišiel prekážku, zdvihol alebo chytil 
príslušný objekt.

 

 
1. Scottie – hlavný hrdina, postavička, ktorú ovládaš.

2. Zvierací sprievodca určujúci úlohu – povie Ti, čo máš spraviť. Stlačením ikony sa zobrazí 
tutoriál k danej úlohe.

3. Panel nástrojov – tu nájdeš predmety, ktoré môžeš počas plnenia úlohy využiť.

4. Fotoaparát – stlačením tlačidla naskenuješ program, ktorý si vytvoril.

5. Informácia o uložených funkciách – zavádza sa až v neskorších moduloch.

6. Kontextové menu – návrat späť k zobrazeniu mapy sveta.

7. Kompendium – zbierka všetkých tutoriálov v hre.

3. Okno úlohy
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REŽIM SKENOVANIA
 

Stlačením tlačidla „Fotoaparát” máš možnosť naskenovať z kociek vytvorený program. 
Skenovanie programu začni od kocky ŠTART alebo DEFINUJ FUNKCIU a pomaly presúvaj 
zariadenie smerom dole ku koncu programu.

Dávaj pritom pozor na to, aby sa počas skenovania nachádzali v zornom poli kamery len 
kocky, ktoré sú súčasťou Tvojho programu. Náhodné naskenovanie nepotrebných kociek 
môže mať negatívny vplyv na to, ako ScottieGo! Edu program zrealizuje.

 

1. Ak chceš skenovanie ukončiť, stlač zelené tlačidlo s fotoaparátom.

2. Ak skenovanie zlyhalo, stlač tlačidlo ZOPAKOVAŤ.

3. Ak chceš naskenovaný program spustiť, stlač tlačidlo PLAY.
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REŽIM FOTOGRAFIE
 

Po stlačení tlačidla "Fotoaparát" máš na výber dva režimy skenovania: režim video 
(implicitne prednastavený) a režim fotka. Ak chceš zvoliť režim fotografie, stlač ikonu  
v pravom hornom rohu obrazovky.

V režime fotografie venuj pozornosť tomu, aby sa v zornom poli kamery nachádzali všetky 
kocky, ktoré sú súčasťou Tvojho programu.

 

1. Správne rozpoznané kocky sa označia zelenou ikonou.

2. Ak chceš kocky naskenovať, stlač zelené tlačidlo s fotoaparátom.

3. Ak sa Ti nepodarilo všetky kocky naskenovať, stlač tlačidlo ZOPAKOVAŤ. 

4. Ak bolo skenovanie úspešné, stlač tlačidlo PLAY.
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4. Kocky

Pomocou kartónových kociek vytvor program a pomôž Scottiemu riešiť výzvy. Každý 
program tvoríš podľa nasledujúcej schémy:

 

ŠTART

KONIEC

KROK

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA

1. Každý program sa začína špeciálnou kockou ŠTART.

2. Po kocke ŠTART ukladaj jeden za druhým, všetky ďalšie príkazy pre hrdinu hry.

3. Každý program sa končí špeciálnou kockou KONIEC. 

4. K niektorým kockám treba pridať dodatočné kocky s parametrami. Napríklad ku kocke 
KROK treba pridať kocku s číslom, ktoré udáva koľko krokov má náš hrdina spraviť.
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PRÍKLADY
 

PRÍKLAD 1
Scottie musí prejsť na pole označené krížikom.

ŠTART

KONIEC

KROK

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA
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PRÍKLAD 2
Scottie musí zdvihnúť pierko.

ŠTART

KONIEC

KROK

ZDVIHNI
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PRÍKLAD 3
Scottie musí zdvihnúť pierka.

KONIEC SLUČKY ALEBO 
PODMIENENÉHO PRÍKAZU 

ŠTART

KONIEC

KROK

OPAKUJ

ZDVIHNI
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HVIEZDIČKY
 

Hráč po každej splnenej úlohe obdrží hviezdičky - tri hviezdičky za najlepšie napísaný 
program, ktorý spĺňa požiadavky úlohy, dve za niečo slabšie riešenie. Jedna hviezdička 
znamená, že úloha bola splnená, najčastejšie pomocou príliš dlhého programu. 

S cieľom získať viac než len jednu hviezdičku bude v niektorých úlohách potrebné 
využiť konkrétne kocky, napríklad kocku OPAKUJ!

ŠTART

KONIEC

KROK

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA

ŠTART

KONIEC

KROK

KROK

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA

ŠTART

KONIEC

KROK

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA

OTOČ SA 
DOPRAVA

ŠTART

KONIEC

OPAKUJ

KROK

OTOČ SA 
DOPRAVA

KONIEC SLUČKY ALEBO 
PODMIENENÉHO PRÍKAZU
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Hra ScottieGo! Edu umožňuje tvorbu vlastných funkcií. Pri tvorbe novej funkcie poukladaj 
kocky tak, ako je znázornené na príklade nižšie. Po uložení všetkých kociek sprav fotku  
a hra sama identifikuje použitie funkcie a uloží ju do svojej pamäte. Túto skutočnosť bude 
signalizovať farebné ozubené koleso, ktoré sa zobrazí v ľavej časti obrazovky.

5. Tvorba vlastných funkcií

1. Začíname kockou Definuj funkciu.

2. Následne musíme použiť kocku A, B alebo C, aby sme danej funkcii priradili meno.

3. Ukladáme kocky, ktoré sú potrebné pre naše riešenie.

4. Funkciu končíme kockou Koniec funkcie.

 

POUŽÍVANIE VLASTNÝCH FUNKCIÍ
 

Keď sme si už vytvorili svoju vlastnú funkciu, môžeme ju kedykoľvek použiť tak,  
že niekde medzi kocky ŠTART A KONIEC vložíme kocku VYVOLAJ FUNKCIU spolu  
s jej písmenkovým označením.

DEFINUJ 
FUNKCIU

KONIEC  
FUNKCIE

VYVOLAJ  
FUNKCIU

KROK

ŠTART

KONIEC
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Podmienkou pre víťazstvo v hre je získanie všetkých siedmich náhradných dielov 
nevyhnutných k odštartovaniu Scottieho vesmírnej lode. Po splnení všetkých úloh z jedného 
modulu obdržíme jeden náhradný diel.

Stlačením tlačidla v ľavom dolnom rohu obrazovky si môžeš prezrieť všetky doteraz získané 
náhradné diely.

6. Cieľ hry
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7. Glosár

INTERAKTÍVNE PRVKY HRY
Na hracích poliach nájdeš niekoľko interaktívnych objektov.

 

 
POLIA, KTORÉ MUSÍME NAVŠTÍVIŤ
 Krížikom označené polia sú tzv. kontrolné polia – "základne". Ak chceš danú úlohu splniť, 
musíš cez všetky tieto polia prejsť, prípadne sa na nich zastaviť. Nezabúdaj, že nie  
je potrebné, aby si sa na nich zastavoval. Základňa sa po jej prejdení označí zelenou fajkou.

 

OBJEKTY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZOBRAŤ
 Takto označené polia obsahujú objekty, ktoré treba zdvihnúť.

 

OBJEKTY PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Niektoré objekty (označené bielym obrysom) je možné zdvihnúť, a následne preniesť na iné 
miesto. Tieto objekty môžu napr. slúžiť ako lávka na prechod cez rieku.
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OBJEKTY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZAPNÚŤ
 Niektoré objekty treba spustiť / zapnúť. Keď sa ocitneš na políčku vedľa takéhoto objektu, 
kockou POUŽIŤ môžeš napr. rozsvietiť svietidlo, prípadne pákou spustiť iné zariadenie.

 

 
KRYHY
Cez toto pole môžeš ľahko preskočiť. Scottie sa od tohto políčka odrazí a následne  
sa ocitne o jedno políčko ďalej.

  
BOBOR
Bobor je Tvoj spojenec. Môžeš prijať jeho pomoc a prejsť po ňom ako po moste. Môžeš  
ho tiež ovládať, prípadne používať ako loďku.

 

ZNAKY
Takto označené polia Ti pomôžu orientovať sa v priestore. Keď Scottie vidí daný znak,  
môže napr. vykonať tie isté príkazy.  
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AKČNÉ POLE
Toto pole označuje miesto, kde treba vykonať činnosť súvisiacu s úlohou na mape.

 

 
VYVÝŠENINY
Scottie môže prejsť len cez neveľké vyvýšeniny, tým že na ne vyskočí. Pri schádzaní  
z vyvýšenín však už nemusí skákať - stačí len obyčajný krok.

 

PREKÁŽKY
Scottie sa cez niektoré prekážky nedostane ďalej. Takúto prekážku musí len obísť.
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ZOZNAM KOCIEK

KOCKY AKCIÍ

KONIEC - kocka, ktorou končíme každý program.

ŠTART - kocka, ktorou začíname každý program.

KROK - určuje, koľko má postavička v hre spraviť krokov.

OTOČ SA DOPRAVA - otoč postavičku smerom doprava 
(90°).

OTOČ SA DOĽAVA - otoč postavičku hry smerom doľava 
(90°).

SKOČ - vyskoč na vyvýšeninu alebo preskoč niektoré 
prekážky.

ZDVIHNI - zdvihni objekty z poľa, na ktorom stojíš.

POLOŽ - pridaním dodatočnej kocky môžeš 
postavičke v hre prikázať, kde má umiestniť objekty 
zo zásobníka: tu, vpredu, atď.

 

ŠTART

KONIEC

KROK

OTOČ SA  
DOPRAVA

OTOČ SA 
DOĽAVA

SKOČ

ZDVIHNI

POLOŽ
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AK - podmienený príkaz. Vyžaduje, okrem iného, aj 
kocku Koniec slučky alebo podmienky.

V OPAČNOM PRÍPADE AK - rozšír podmienený príkaz 
AK o dodatočnú podmienku.

V OPAČNOM PRÍPADE - rozšír podmienený príkaz AK.

POUŽI – umožňuje zapnúť, vypnúť alebo aktivovať rôzne 
zariadenia umiestnené na hracom plátne.

PREMENNÁ - určuje názov premennej (x alebo y) a 
priradí jej hodnotu.

KRESLI – umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim 
kreslenia.

OPAKUJ - opakuj viackrát určitý fragment programu. 
Vyžaduje stanovenie počtu opakovaní. Vyžaduje, 
okrem iného, aj kocku Koniec slučky alebo podmienky.

OPAKUJ POKIAĽ - opakuj fragment programu dovtedy, 
kým platí určitá podmienka. Vyžaduje, okrem iného, aj 
kocku Koniec slučky alebo podmienky.

PRERUŠ - preruš činnosť slučky alebo podmieneného 
príkazu.

SLUČKY A PODMIENENÉ PRÍKAZY

POUŽI

PREMENNÁ

KRESLI

OPAKUJ 

OPAKUJ 
POKIAĽ

PRERUŠ

AK

V OPAČNOM 
PRÍPADE AK

V OPAČNOM 
PRÍPADE
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KONIEC SLUČKY ALEBO PODMIENENÉHO PRÍKAZU - ukonči 
slučku alebo podmienený príkaz.

TU - určenie miesta vzhľadom na postavičku.

SPREDU - určenie miesta vzhľadom na postavičku.

ZPRAVA - určenie miesta vzhľadom na postavičku.

ZOZADU - určenie miesta vzhľadom na postavičku.

ZĽAVA - určenie miesta vzhľadom na postavičku.

STÁLE - použi v slučke aby sa opakovala neustále.

Y - meno premennej.

X - meno premennej.

LOGIKA

KONIEC SLUČKY ALEBO 
PODMIENENÉHO PRÍKAZU

TU

SPREDU

ZPRAVA

ZOZADU

ZĽAVA

STÁLE



29

ROVNÁ SA - priraď premennej hodnotu.

PLUS - pripočítaj.

MÍNUS - zmeň znamienko alebo odpočítaj.

OVLÁDAJ (MODRÝ BOBOR) - ovládaj zvolenú postavičku 
na obrazovke.

OVLÁDAJ (ŽLTÝ BOBOR) - ovládaj zvolenú postavičku na 
obrazovke.

OVLÁDAJ (SCOTTIE) - ovládaj zvolenú postavičku na 
obrazovke.

OVLÁDAJ (ČERVENÝ BOBOR) - ovládaj zvolenú 
postavičku na obrazovke.

VYVOLAJ FUNKCIU - vyvolaj funkciu. Zadaj jej názov (A, 
B alebo C).

DEFINUJ FUNKCIU - vytvor funkciu a priraď jej názov (A, 
B alebo C).

OVLÁDANIE POSTAVIČIEK

FUNKCIE

OVLÁDAJ 

OVLÁDAJ 

OVLÁDAJ 

OVLÁDAJ 

DEFINUJ  
FUNKCIU 

VYVOLAJ  
FUNKCIU
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KONIEC FUNKCIE - ukonči funkciu.

PRERUŠ FUNKCIU - preruš činnosť funkcie.

A - názov funkcie.

B - názov funkcie.

C - názov funkcie.

PREKÁŽKA - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

VYVÝŠENINA - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

OBJEKTY NA HRACOM PLÁTNE

ZNAK: KRÍŽIK - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

ZNAK: ŠTVOREC - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

KONIEC  
FUNKCIE

PRERUŠ  
FUNKCIU
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PREDMET NA ZOBRATIE - kocka, ktorá sa používa pri 
tvorbe podmienených príkazov.

AKČNÉ POLÍČKO - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

PRÁZDNE POLÍČKO - kocka, ktorá sa používa pri tvorbe 
podmienených príkazov.

ČÍSLICE

Kocky s číslicami môžeš spájať a tvoriť z nich väčšie čísla. Umiestnením dvoch kociek 
s číslicou 1 vedľa seba získaš číslo 11. Aby si získal iné číslo, čísla môžeš navzájom aj 
pripočítavať alebo odpočítavať. Potrebuješ k tomu kocky PLUS alebo MÍNUS.

PUSTOPRÁZDNE 
POLÍČKO
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HRA VYVINUTÁ FIRMOU PCSS PRE NETICTECH S.A.
Technologickým partnerom projektu je Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Hra a v nej použité 
technologické riešenia sú predmetom patentovej ochrany. Scottie Go! je registrovaná ochranná známka. Názvy a logá 
iPhone®, iPad®, App Store® sú v Spojených štátoch a iných krajinách registrované ochranné znaky firmy Apple. Názvy  
a logá Android™, Google Play™ sú v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách registrované ochranné známky firmy Google 
Inc. Názvy a logá Microsoft®, Windows® sú v Spojených štátoch a iných krajinách registrované ochranné znaky firmy 
Microsoft Corporation.

HARDVÉROVÉ POŽIADAVKY
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SYSTÉM WINDOWS: 
32- alebo 64-bitový systém vo verzii 7/8/10, 2 GB pamäte RAM, dvojjadrový procesor 1,33 
GHz, USB webkamera 2 Mpx.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SYSTÉM ANDROID: 
Systém vo verzii 4.1.2 alebo novšej, dvojjadrový procesor 1,2 GHz, zadná kamera 2 Mpx.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SYSTÉM iOS: 
Systém vo verzii 8 alebo novšej, iPhone 5s alebo novší, iPad štvrtej generácie alebo novší.

8. Riešenie problémov

Aplikáciu ScottieGo! Edu neustále rozvíjame. Odporúčame preto aplikáciu pravidelne 
aktualizovať. Ak aktualizácia prináša značnú zmenu rozhrania aplikácie, na webovej stránke 
www.scottiego.pl bude k dispozícii na prevzatie nová užívateľská príručka.

Počas zábavy zaisti správne osvetlenie kociek. Slabé osvetlenie môže znemožniť ich správne 
skenovanie.

Pri fotografovaní venuj pozornosť tomu, aby sa v zornom poli kamery nachádzali všetky 
kocky, ktoré sú súčasťou Tvojho programu. Náhodné naskenovanie nepotrebných kociek 
môže mať negatívny vplyv na to, ako ScottieGo! Edu program zrealizuje.

Robíme všetko pre to, aby aplikácia ScottieGo! Edu poskytovala predovšetkým 
príjemnú zábavu, a aby užívateľa nezaťažovala technickými problémami.  

Ak však máš nejaké pripomienky, problémy alebo otázky, navštív na našej 
webovej stránke časť FAQ (www.scottiego.com/faq) alebo nám napíš  

na adresu pomoc@scottiego.com.

https://facebook.com/ScottieCode

https://twitter.com/scottiecode

http://scottiego.com


