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Vyberte si zadání z knížky zadání. Pozorně si prohlédněte, na kterých místech mají stát 
tučňáci. Může být zadána pozice jednoho nebo více tučňáků.
Na úrovních STARTER/JUNIOR je napovězen tvar a pozice jednoho nebo více herních dílků. Řešení 
rébusu je pak jednodušší a tato zadání vám umožní lépe proniknout do toho, jak hra funguje.

Umístěte 5 dílků na herní desku tak, aby zaplnily herní desku. Dejte pozor, aby byli tučňáci na všech místech, na 
kterých jsou zobrazeni v zadání.
• Každý dílek může mít několik různých tvarů. Je třeba najít správný tvar každého dílku tak, aby všechny dílky  
 zaplnily herní desku.
•  Pokud je v zadání zobrazeno méně než 5 tučňáků, nezáleží na tom, kde budou ostatní tučňáci umístěni.
•  Není podstatné, kterým směrem jsou tučňáci na obrázku v zadání natočeni. Důležité jsou pouze pozice   
 jednotlivých tučňáků, nikoli jejich natočení.

Každý rébus má pouze jedno správné řešení. Všechna správná řešení najdete na konci knížky zadání.
Co je pentomino?
Pojmem pentomino je označována skupina dvanácti rovinných útvarů vzniklých složením pěti shodných čtverců. Také soubor 
nejrůznějších úloh, her a hříček, které se k této skupině útvarů vztahují. Často jsou také jako pentomino označovány jednotlivé 
útvary z této skupiny.Celkem existuje 18 různých tvarů složených z pěti čtverců. V této hře je sice pouze pět dílků, ale díky možným 
změnám tvarů je možné vytvořit 13 různých tvarů.

Jak přechovávat herní materiál?
Všechny části hry je možné převážet pohromadě. Hru si můžete vzít na cesty tak, aby se vám žádná část neztratila.
• Vyjměte dílky z herní desky a na desku položte knížku zadání a pravidla.
• Na knížku zadání umístěte 5 herních dílků. Správné umístění dílků i tučňáků vám napoví průhledné víčko.
• Herní desku přikryjte průhledným víčkem a vše zajistěte gumičkou, kterou najdete ve hře.
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