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STRANA 1 

Tohle je Rumble. Je připraven na herní 

dobrodružství. 

Pojďme kódovat!  

Když se Rumble probudí, je nemotorný a 

ospalý. 

STRANA 1 

S očima stále napůl zavřenýma klopýtá a šlape 

směrem ke své sbírce balvanů. 

Náraz balvanů pomohl Rumblovi pořádně se 

probudit. Z jeho velmi hladového bříška 

vycházel ještě hlasitější zvuk. 

 
 

 
STRANA 2 

"Je čas jít!" pomyslel si Rumble. 

"Vsadím se, že Bumble má taky hlad!" 

Rumble popadl svou kost a vydal se vstříc 

svému příteli. Viděl Bumble s balvanem, jak 

ho tlačí ze všech sil před sebou. 

 

STRANA 3 

"Hej, Bumble!" zařval Rumble. "To je velký 

kámen!" 

Bumbl vzhlédl ke svému příteli. 

'Ahoj, Rumble! Zrovna jsem trénoval rock-and-

roll!“ 

 
 

 

Použijte příkaz vpřed a 

otočení doleva, abyste mu 

pomohli najít chutnou 

pochoutku s dinosaurem! 

STRANA 4 

"Sněz to!" řekl Rumbl. 

"Udělá tě to velkým a silným!" 

Po snídani měl Bumble nápad na hru. 

„Zavři oči, Rumble! Já se schovám a pak mě 

najdeš!“ řekl Bumble. 

 
 

STRANA 5 

"Jdu! " řekl Rumble. Zavřel oči, chvíli počkal a 

pak se rozeběhl po dvoře! 

"Dávej pozor! " vykřikl Bumble. 

Rumble se podíval na převrácený strom. 

"Zapomněl jsem otevřít oči!" řekl. 

 
 

 
STRANA 6 

"To je v pořádku," řekl Bumble a vyšplhal na 

vrchol skluzavky. 

"Jen se dívej, jak cvičím skluz a klouzání!" 

Rumble nespouštěl oči z Bumbla. "Nemůžu se 

dočkat, až to uvidím!" 

"To je skvělý!" řekl Bumble. 'Co bude dál?' 

 

STRANA 7 

Rumbleovy nohy začaly dupat na místě. „Hej, 

Bumble! Máš někdy takovou radost, že máš 

chuť tančit?“ 'ANO!' vykřikl Bumble. 

"Myslím, že tohle je jedna z těch chvil!" 

 
 

 

 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doprava, 

aby se Rubl roztančil! 

Použijte příkazy vpřed a 

otočení doprava, abyste 

pomohli Rumbleovi setkat 

se s Bumblem! 

Použijte dva příkazy k 

odbočení doleva a 

pomozte Rumbleovi najít 

Bumbla a povalte strom. 

Použijte příkazy vpřed ke 

kódování Rumbla, abyste 

převrátili jeho balvany. 

Zapněte režim herní režim a 

stiskněte šipku vpřed, 

abyste nakrmili Rumble and 

Bumble! 

Dokážete nakódovat Rubla, aby 

se setkala s Bumblem dole u 

skluzavky? 



 

STRANA 8 

Když taneční párty skončila, Bumble zívl 

divokým dinosaurem. 

"Dobře, Rumble," řekl Bumbl. 

"Myslím, že je čas si zdřímnout!" 

 

 

 

STRANA 9 

"Díky Rumble," řekl Bumble. 

"Zítra budu ještě silnější!" 

Rumble se vyrazil na cestu k domovu. Cestou 

viděl, jak vybuchla maličká sopka a vystřelila 

balvan vysoko do vzduchu. 
Použijte příkazy vpřed a vzad, 

abyste pomohli Rumblovi 

přivést Bumbla domů. 

STRANA 10 

'Ach!' pomyslel si Rumble. "Ten balvan by byl 

skvělý do mé sbírky!" 

Rumble se rozeběhl hledat svůj nový oblíbený 

kámen. 

 
 

 

 

 

 

Dokážete nakódovat 

Rumbla, aby přinesl jeho 

balvan? 

STRANA 11 

Rumble odnesl svůj nový oblíbený balvan do 

svého domu. "Nemůžu se dočkat, až se 

setkáš se ostatními balvany!" pomyslel si. 

 

STRANA 12 

Když utíkal domů, rozhodl se pro vítězné kolo 

kolem své jeskyně. Běžel tak rychle, že si 

skoro nevšiml, když zakopl a narazil přímo do 

boku své jeskyně! 

 

 

 

 

 

Dokážete nakódovat 

Rumbla, aby běhal okolo 

svého domu? 

STRANA 13 

Rumble viděl svou sbírku balvanů v troskách 

své jeskyně. Přidal na hromádku svůj nový 

kámen a připravil se do postele. "Jaký 

nepořádek!" pomyslel si. "Je to přesně tak, jak 

to mám rád!" 

"Zítra můžeme udělat ještě větší nepořádek!" 

pomyslel si, když začal snít o svém dalším 

dobrodružství. 

 

 

 

 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doleva, 

aby se Rumbl usnul. 


