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STRANA 1 

Tohle je Ranger, je připraven na 

dobrodružství ve hře. 

Pojďme na kódování! 

Rangerova nejvíc oblíbená hračka na celém 

světě je jeho velký zelený míč. 

 

STRANA 1 

Každé ráno, jakmile se probudí, Ranger 

popadne svůj míč a začne svůj den běháním 

po dvoře. 

Právě když se ranger chystal znovu odrazit 

míč, ucítil v břiše kručení. 

 

 

Použijte příkazy vpřed ke 

kódování Rangera, 

abyste našli jeho míč. 

STRANA 2 

"Ach, bože!", říká Ranger. 

"Skoro jsem zapomněl sníst snídani." 

Ranger popadl svůj pamlsek, velkou chutnou 

kost.  

"Přinesu ho a podělím se o něj se Zipem!" 

pomyslel si a zamířil do domu svého přítele. 

 

STRANA 3 

Když se dostal do Zipova domu, jeho malý 

přítel stále dřímal. 

"Probuď se, Zipe!" Ranger vykřikl. 

"Je čas na snídani." Přinesl jsem dost, abych 

se podělil!“ 

 Použijte příkazy vpřed 

a odbočte doprava, 

abyste mu pomohli 

setkat se se Zipem. 

Zapněte režim hraní a 

stiskněte čumák pro 

nasycení Rangera a Zipa. 

STRANA 4 

Po snídani nastal čas na štěněcí hry. 

"Zavři oči," řekl Zip. 

Když je Ranger znovu otevřel, Zip nikde 

nebyl. 

"Schovávám se!" vykřikl Zip. 

"Teď mě pojď najít." 

 

 

 

Použijte příkazy 

odbočení doleva a 

vpřed, abyste pomohli 

Rangerovi najít Zipa. 

STRANA 5 

Ranger běží směrem k šelestu velkého 

listnatého stromu. 'Našel jsem tě!' vykřikl. 

"Tady jsem," řekl Zip. "Pojďme hrát další hru." 

 

STRANA 6 

Zip vyšplhal na vrchol velké skluzavky. 

"Když řeknu teď, běž a chyť mě!" řekl Zip. 

"Připravit pozor teď! " 

"To bylo super!" řekl Ranger. "Co bude dál? " 

 

 

Dokážete nakódovat Rangera, 

aby se setkal se Zipem dole u 

skluzavky? 

STRANA 7 

Zip zavrtěl ocasem. 'Právě teď se cítím tak 

bláznivě! Myslím, že cítím, že se blíží taneční 

párty!“ 

"Pojďme trsat!" vykřikl Ranger. 

 

 

 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doprava, 

aby se Ranger roztančil! 



 

STRANA 8 

Po hře na schovávanou, klouzání po 

skluzavce a tanečním večírku s překvapením, 

Zip vydal velké štěně zívnutí. 

"Jsem tak ospalý!" řekl Zip. 

"Rangere, můžeš mě odnést domů?" 

 

 

 

STRANA 9 

"Díky, Rangere," řekl Zip. 

"Zopakujme si to všechno zítra!" Ranger 

zamířil ke svému domu. 

 

 

 

 

Použijte příkazy vpřed a vzad, 

abyste pomohli Rangerovi 

přivést Zipa domů. 

Pomocí kódovacích 

šipek pomozte 

Rangerovi vrátit se 

domů. 

STRANA 10 

Když dorazil domů, uviděl svůj velký zelený 

míč. "Mám čas ještě na jeden aport před 

spaním!" pomyslel si Ranger. 

Ranger s mohutným skokem skočil na 

odpalovací zařízení. Hurá! Jeho míč letěl 

vysoko a daleko! 

 

 

 

Použijte kódovací šipky, 

abyste pomohli Rangerovi 

získat jeho míč. 

STRANA 11 

Ranger vystopoval svůj míč, popadl ho a 

odvalil zpět k domu. Rozběhl se za ním a cítil, 

jak mu v kožichu šumí vítr. 

 

 

 

STRANA 12 

"Jaký skvělý pocit!" pomyslel si, když zamířil 

ke svému domu. "Takhle bych mohl běhat 

věčně!" 

Ranger se zastavil u své boudy, unavený 

celodenním dobrodružstvím. 

 
 

 

 

Dokážete nakódovat 

Strážce, aby běhal 

okolo jeho domu? 

STRANA 13 

Když se usadil, aby se dobře vyspal, myslel 

na všechnu tu zábavu, kterou si se Zipem užil. 

"Zajímalo by mě, co budeme dělat zítra," 

pomyslel si, když začal snít o svém dalším 

dobrodružství. 

 

 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doleva, aby 

se Ranger usnul. 


