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STRANA 1 

Tohle je Scamper, je připravena na 

dobrodružství ve hře. 

Pojďme na kódování! 

Ráno, jakmile první sluneční paprsky otřely 

její tvář… 

 

STRANA 1 

Scamper vstala, protáhla si packy… a vrhla se 

na své oblíbené klubíčko příze! 

Scamper bojovala se svým klubíčkem mezi 

tlapkami a pak ho nechala, aby se zastavilo. 

 

 
STRANA 2 

Po všech těchto hrách z ní zůstalo jedno 

hladové kotě. 'Mám nápad!' pomyslela si 

Scamper. "Je čas sejít se s kamarádem na 

snídani!" 

 

STRANA 3 

Cestou viděla, jak Sneaker stále podřimuje. 

'Sneakere!' Scamper zamňoukal. "Mám 

dokonalé překvapení!"  

Sneakerovy oči se otevřely a pak se rozšířily. 

„Ahoj, Scamper! celou dobu jsem byl vzhůru! 

Jen mé oči odpočívaly!“ 

 
 

 

Použijte povel vpřed a 

odbočte doleva, abyste jí 

pomohli najít její rybí 

kočičí pamlsek! 

STRANA 4 

"No jasný," zasmála se Scamper. "Nepřipojíš 

se ke mně na snídani?" 

Sneaker si vyčistil vousy a pak se podíval na 

velký listnatý strom. "Zajímalo by mě, jaké by 

to bylo vylézt na ten strom," řekl. 

 
 

STRANA 5 

Než mohl Scamper odpovědět, Sneaker 

sklouzl k velkému stromu a připravil se ke 

skoku! "Počkej!" zvolal Scamper. 

"Ty stromy jsou příliš vysoké pro malá koťata," 

řekla Scamper, když chytila ocas Sneakers. 

"Mám lepší nápad!" 

 
 STRANA 6 

Scamper odnesla Sneaker ke skluzavce. "Jdi 

a já tě chytím!" řekl Scamper. Sneaker 

vyskočil nahoru. " 3, 2, 1 teď!" 

"Leťel jsem jako raketa!" řekl Sneaker. 'Co 

bude dál?' 

 

Dokážete nakódovat Scamper, 

aby se setkala se Snekerem 

dole u skluzavky? 

STRANA 7 

Scamperův ocas se začal škubat a kývat. 

„Ach, Sneker! Můj ocas mi říká, že je čas 

tančit!“ 

 

 

 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doprava, 

aby se Scamper roztančila! 

Pomocí příkazů Vpřed 

nakódujte Scamper, 

abyste našli její klubko. 

Použijte příkaz otočení 

doprava a pomozte Scamper 

setkat se s Sneaker! 

Zapněte režim přehrávání 

a stiskněte šipku vpřed, 

abyste nakrmili Scamper a 

Sneaker! 

Pomozte Scamper 

chytit Sneaker pomocí 

dvou příkazů pro 

odbočení doleva! 



 

STRANA 8 

Po úprku ke stromu a klouzání po skluzavce a 

překvapivém tanečním večírku Sneakerovi 

začala těžkat víčka. 

"Potřebuji si zdřímnout!" řekl Sneaker. 

"Můžeš mě prosím odvést domů? " 

 

 

 

STRANA 9 

"Díky, Scamper," řekl Sneaker. "Dnes byl 

velmi nádherný den," Scamper zamířila k 

jejímu domu. Cestou uviděla po obloze 

poletovat motýla. 

Scamper ocas se začal cukat. "Ach, dnes jsi 

plný dobrých nápadů!“ 

 

Použijte příkazy vpřed a vzad, 

abyste pomohli Scamper 

přivést Sneakera domů. 

STRANA 10 

Rychlým pohybem se Scamper vrhla na 

motýla a začala ho honit po celém dvoře. 

 
 

 

 

 

Dokážete nakódovat 

Scamper, aby dokázala 

chytit svého motýla? 

STRANA 11 

Motýl zůstal těsně mimo dosah Scamperiných 

tlap, když letěl k jejímu domu. Mávnutím křídel 

přistál rovnou na střeše. 

 

STRANA 12 

"Jen počkej, motýlku!" řekla Scamper. "Najdu 

cestu nahoru a ještě tě chytím!" 

 
 

 

 

Dokážete nakódovat 

Scamper, aby běhala 

okolo jejího domu? 

STRANA 13 

Scamper se zastavila před jejím domem. 

Motýl stále seděl na střeše, ale byla příliš 

unavená ze všech těch denních radovánek, 

než aby vylezla nahoru a dostala ho. 

'Zůstaň tam! Zítra tě chytím!“ pomyslela si, 

když začala snít o svém dalším dobrodružství. 

 
 

Zapněte herní režim a 

stiskněte šipku doleva, 

aby se Scamper usnula. 


