ŠAHOVSKE OSNOVE: 7., 8. razred

Aleš Miklič

OŠ Hinka Smrekarja

Vsebina ure: Šahovska notacija
Metodična enota: utrjevanje
Učna ura: št. 4
Zapis potez (šahovska notacija)
 vsako potezo v šahu lahko zapišemo;
 notacija je tista, ki nam omogoči, da si ogledamo katerokoli partijo, igrano v
preteklosti;
 pri notaciji vselej najprej zapišemo ime figure, katero smo premaknili, nato pa ime
polja, kamor smo figuro postavili;
 simboli pri notaciji: K = kralj, D = dama, T = trdnjava, L = lovec in S = skakač;
 kmet nima imena, pri njemu zapišemo samo ime polja, na katero se premakne
(e4).
Šahovsko notacijo lahko razdelimo na tri dele:
 na prvem mestu je številka poteze, prva poteza belega in črnega je označena s
številko 1, druga z 2 itn;
 na drugem mestu zapišemo potezo belega;
 na tretjem mestu zapišemo potezo črnega.
Nekaj drugih znakov, ki jih uporabljamo pri notaciji:
x = jemanje
+ = dati šah
0-0 = mala rokada
0-0-0 = velika rokada
# = mat
½ = remi
1-0 = beli je zmagal v partiji
0-1 = črni je zmagal v partiji
! = dobra poteza
!! = odlična poteza
? = slaba poteza
?? = zelo slaba poteza
Primer notacije:
1. e4 e5
2. Sf3 Sc6
3. Lb5 a6
4. Lxc6 dxc6 (beli: lovec jemlje figuro na c6, črni: kmet iz polja d jemlje figuro na c6)
5. d3 Lb4+
6. Sc3 Sf6
7. O-O Lxc3
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Navodila za delo:
Na spodnji povezavi imaš portal, kjer lahko igraš proti računalniku. Zapiši poteze, ki jih
bosta odigrala. Če imaš doma šah, lahko igraš proti družinskemu članu in pri tem zapiši
poteze.
Eno partijo mi pošlji na mail.
Lahko pa si ogledate spletne strani šaha, na katerih lahko vadite prvine šaha, igrate med
seboj, z drugimi ali z računalnikom:
https://lichess.org/
http://www.icp-si.eu/

V primeru morebitnih nejasnosti ali vprašanj mi pišite na:
ales.miklic@guest.arnes.si

