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Magazínek prodejen COOP

Milé děti,
hurá, jsou tu prázdniny! Spousta volných dnů,
které můžeme naplnit výlety s rodiči do hor, cestou
k přehradě nebo k moři, dlouhou návštěvou u babičky a dědečka, pobytem na táboře. Kolik nových
věcí můžeme poznávat a objevovat! Co když je u Vás
na půdě starý herbář?   S kamarády se třeba vydáte na louky a paseky hledat právě ty kytičky, které
jsou mezi starými listy papíru usušené a vylisované.
Nebo si vemte z knihovny encyklopedii o ptácích,
stromech nebo houbách a zkuste, jestli je podle malovaných obrázků poznáte.
Všude nás čeká něco tajemného a zajímavého. Víte
kupříkladu, co je to vodní mor? To je ta rostlinka, která se nám plete do nohou při plavání v rybníku. Vidět
ji není, zůstává celá pod hladinou. Bát se jí nemusíme. Nevysadil ji tam vodník, abychom se utopili.
Když už u toho rybníka budeme, poprosíme tatínka
nebo dědečka, jestli by nám na protějším břehu neuřezal pár palic orobince - to jsou ty doutníky. Můžeme je dát mamince jako vzpomínku na léto.
Jestlipak u Vás bude pouť? No ano, ta přece k létu
patří. Možná se těšíte, jak budete pomáhat péct koláče. Co péct, to nejspíš udělají maminka s babičkou,
ale u zdobení se vyplatí být. Určitě zbyde trochu tvarohové nebo makové nádivky, co říkáte? Nebo pár
mandliček a rozinek... No a když se nabídnete, že
pomažete rozšlehaným vajíčkem okraje koláčů, určitě Vás nemine nějaká ta peněžní odměna, kterou
využijete na pouťových atrakcích.
Pouti jsme věnovali i letního Čiperku. Tak si poutí
můžete užít dosyta.
Ty nejkrásnější prázdniny Vám přeje Vaše redakce
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Co znamenají symboly u článků?
Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Letní soutěže o ceny
Na pouť zavítal i Čiperka, se svými soutěžemi. Vychutnejte si pouťovou atmosféru při řešení našich nových
úkolů.
Kde jednotlivé soutěže najdete?
  Křížovka „Přijela pouť“                                                        str. 4
Soutěž o nejlepšího pouťového vyvolávače	    str. 5
Výherci z minulého čísla:
   „Hračky“: Správné znění naší „hračkové“ křížovky
bylo „Zápalky“. Ze správných odpovědí byli vylosováni
a na odměnu se mohou těšit: Helena Jurčíková (9 let),
Aneta Kubátová (8 let), Tomáš Stoklasa (5 let), Tomáš
Chrudimský (4 roky), Tereza Pilátová (13 let).
  Soutěž „Čiperkova bankovka“: Čiperuna, Čiprovka,
Čip, Čipánek, Lískáček, Vevroš, Oříšek … to jsou jen některé z mnoha názvů, které jste vymysleli a spolu s obrázkem poslali do naší peněžní soutěže. Cenu od nás
získávají: Patrika Tomášková (11 let), Hana Šumšalová
(8 let), Lenka Jakubíčková, David Zourek (6 let), Jan
Nouza (8 let).
POZOR! Elektronickou verzi Čiperky naleznete i na
internetových stránkách www.coopclub.cz

Kreslíme podle predlohy
ˇ
  Překresli obrázek podle sítě a vybarvi ho

  Dokresli jednotlivé lochnesky podle
předlohy, obrázky vybarvi.

1

2
  Spoj jednotlivá čísla a odhal ukrytý obrázek.

3

3

Hádáme a luštíme

„Přijela pout“

Doplň do naší křížovky názvy jednotlivých pouťových symbolů a tajenka ti odhalí,
co rozhodně nesmí na žádném pouťovém stole chybět a s čím možná také pomáháš.
Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 31. srpna 2010 na adresu:
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu:
coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš
„Čiperka – křížovka“.
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Poutová
střelnice
   V naší pouťové střelnici se ukrylo
několik opiček. Nalezené opičky
zakroužkuj, výsledek zapiš do tabulky.

  Spočítej, kdo vystřelil
kolik růží, výsledky
zapiš do tabulky.

  Čiperka si za 50 Kč koupil náboje. Jeden stál 5 Kč. Kolik maximálně může vystřelit nabízených předmětů,
pokud každou ranou zasáhne jednu špejli? Výsledek zapiš do tabulky.

Počet opic ve střelnici:
Voják vystřelil:

růží

Myslivec vystřelil:        

růží

Policista vystřelil:

růží

Maximální počet vystřelených
předmětů:

Řešení pouťových úkolů najdeš na straně 15.

Soutěž o nejlepšího poutového vyvolávače
K poutím neodmyslitelně patří nejrůznější vábení na pouťové atrakce. Čiperka proto vyhlašuje soutěž o nejlepšího pouťového vyvolávače. Tvým úkolem je vymyslet
nejoriginálnější, nejvtipnější, nejneobvyklejší hlášku, kterou budeš chtít přilákat
na určitou atrakci. Na tvé nápady se těšíme do 31. srpna 2010. Spolu se jménem,
adresou a věkem je pošli na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň,
nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Pouť“.
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Projdi spolu s Čiperkou pouťovým domem hrůzy. Aby
tě strašidla pustila dál, musíš vždy splnit jejich úkol.
Jak dlouho ti bude trvat, než se dostaneš ven?

Spočítej rozsypané
kosti, výsledek zapiš
a můžeš pokračovat
v cestě.
Výsledek:

Zazpívej jakoukoliv píseň o pejskovi
a dostaneš se bezpečně i kolem tohoto strašidla.

Zakroužkuj dvě stejné lahvičky s lektvary, tím se staneš pro
čarodějnici neviditelný a můžeš pokračovat v cestě.

Loupežník tě
spoutal řetězem
zamčeným na zámek. Najdi správný klíč a vysvoboď
se.

Rytíř tě pustí
dál, pokud mu
dokreslíš hlavu.

Aby ostatní
děti byly varovány, že na
ně číhá pirát,
obtáhni pirátskou vlajku.

Vybarvi bílé paní
šaty narůžovo.

Aby tě upír nekousl,
rychle kolem něj nakresli tři palice česneku.

Nizozemsko
Rozloha: 37 291 km²
Počet obyvatel: 16 milionů
Hlavní město: Amsterdam

N

Toulky po
un

izozemsko je skutečně „nízká země“, úplná rovina. Více než polovina ho leží pod
úrovní moře a nejvyšším bodem je pouhých 322,5 metru vysoký vrchol Vaalserberg.

1

H
K

lavní město je Amsterdam. Říká se mu Benátky severu, protože je celé kromě řeky propojené kanály.

rálovna Beatrix 1 , která zemi vládne už třicet let a je
velice oblíbená, však sídlí v Haagu. Bydlí v nádherném hradě obehnaném vodním příkopem, který slouží
jako kanál na prohlídku vyhlídkovými prosklenými
loděmi. V den, kdy se vzpomíná na narozeniny
její matky Juliany, je v Nizozemsku státní svátek.
Protože pocházejí z oranžského rodu, jsou lidé,
2
ulice i domy vyzdobeny něčím oranžovým.

P

N

okud přicestujete do Nizozemska na jaře či
v létě, v žádném případě nesmíte vynechat návštěvu nějaké květinové zahrady, zvlášť nějaké zaměřené speciálně na tulipány. Však se Nizozemsku také říká
země tulipánů.



izozemskem se proplétá síť více než 17 tisíc kilometrů kvalitních cyklistických
stezek. Byla by škoda je na jízdním kole nevyzkoušet. Cestou můžete obdivovat
větrné mlýny 2 , zastavit se na trzích s výbornými, po celém světě známými sýry, jako jsou
třeba gouda a eidam.

U
N
K

nás nosí dřeváky asi jenom Spejbl s Hurvínkem, zato v Holandsku se do nich místní lidé obouvají
už po staletí. Dřeváky totiž nejlíp odolávají vodě, se kterou tu pořád musí bojovat.
izozemsko dalo světu řadu světoznámých malířů, z nichž nejznámější je Rembrandt, který tvořil
v 17. století a Vincent van Gogh, který žil v 19. století.

dybyste celé Nizozemsko vměstnali do jednoho města a to pak 25krát zmenšili, dostali byste Madurodam, miniaturní pohádkové městečko, které se nachází na předměstí Haagu. Žije naplno.
Vláčky zastavují na minutu přesně na všech nádražích. Na ranvejích rolují letadla, dálnice jsou plné
aut a kamionů. Mosty se zvedají, zaoceánské lodě vyplouvají na dalekou cestu. Ani „lidé“ tu nechybějí, byť měří jen pár centimetrů.

Úkoly pro děti: 1. Vybarvi obrázky a zakroužkuj, co patří mezi symboly Nizozemí.
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o Evropské
nii

Lucembursko
Rozloha: 2 586 km²
Počet obyvatel: 475 000
Hlavní město: Lucemburk

L
D

ucembursko je jedním z nejmenších států v Evropě – na mapě vypadá jako malý oblázek položený
mezi Francii, Německo a Belgii. Je to však jedna z nejvyspělejších a nejbohatších zemí světa.

ějiny Čech a Lucemburska jsou velmi spjaté. Počátkem 14. století se totiž stal českým
králem Jan, jediný syn lucemburského hraběte Jindřicha VII. A Jindřichův vnuk
Karel IV. 1 byl vůbec nejvýznamnějším českým panovníkem, po zásluze nazývaným Otec vlasti.

D
H

ějiny samostatného Lucemburska se odvíjejí od vzniku lucemburského
hradu. Okolo hradu postupně vznikalo středověké město, které se stalo střediskem nevelkého, ale svojí polohou významného panství.

1

lavní město Lucemburk je díky svým památkám zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Nad řekou Alzette se tu klene
stovka mostů. V katedrále Panny Marie jsou uloženy ostatky krále Jana
Lucemburského 2 .

V

severovýchodní části země pak poblíž německých hranic stojí středověký hrad Vianden 3 , který vypadá jako z pohádky. A možná jste ho
i v nějakém pohádkovém filmu viděli, protože ho vyhledávají hollywoodští filmaři.

K

2

opcovitá krajina Lucemburska je protkána mnoha řekami.
Pohoří Ardeny v severní části státu nabízí výborné podmínky pro pěší a cyklistiku. V malebném údolí řeky Mosely se daří vinné révě a v okolí se nachází řada vinných sklípků.

3

N



árodním lucemburským jídlem je uzené
vepřové maso podávané se zelím či fazolemi. Mnoho lucemburských specialit má
svůj původ v lesnatých oblastech - například
zajíc na černo nebo Ardenská šunka. Oblíbenými pokrmy jsou rovněž pstruh a štika. I Lucembursko je známé pro své pivo.

2. Spočítej, kolik pstruhů
je na talíři, výsledek zapiš.
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Chce to postreh!
ˇ
   Na první pohled vypadají oba kolotoče úplně stejně. V sedmi maličkostech se však liší. Dokážeš najít
všech sedm rozdílů?

Řešení najdeš na straně 15.
  Který kousek vypadl z našeho obrázku?

10

Veselé pocítání
ˇ
  Vypočítej jednoduché příklady a podle výsledků vybarvi obrázek.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Orinka objevuje
náš svět

8. díl

Jednoho dne ráno maminka Čiperku probudila a připomněla mu, že je den, na který se dlouho těšil.
Ani nepočkal na snídani
a běžel za Orinkou, která ještě spala.

Vstávej,
lenochu!

Přijela pout!

Uvidíš.
To jsem
zvědavá!

ještě ne ...
Co to je?

Na nedalekém prostranství už bylo velmi živo. Kam dřív? Na kolotoče, houpačky nebo horskou dráhu? Vyzkoušeli všechno.Když ale
jezdili autíčky, velice je zlobil jeden kluk, který schválně do ostatních narážel.

Hej!

He he!

Pomoc,
pomoc!

Hi hi!

To ne!

Nech toho!

Nebudeš už
strkat?

Ne, ne.
Už budu hodný.

Byla to samozřejmě Orinka, která nezbedného kluka začarovala. A když slíbil, že už nebude do druhých schválně vrážet, snesla
ho zase dolů zmáčknutím jediného tlačítka na svém kouzelném medailonu.
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A teD si
dáme...

A co je tohle?

Párek
v rohlíku!

Koupíme ji?

Cukrová vata.

Chceš vystřelit
růži?

Ano a ještě
zmrzlinu.

Chci!

Čiperka je opravdu šikovný. Červenou papírovou růži vystřelil Orince na první pokus. Měla velkou radost. A pak se spolu
vydali do Domu hrůzy.

Jééé!

Taky je vystrašíme.

Neboj.

Óóó, zelená
příšera!

Húúúúú!

Já tu nebudu!

Strašidla v Domě hrůzy se tak polekala Orinky, která se hodně zvětšila, že utekla ven. Až když viděla, že je to vlastně malá holčička, vrátila se. Ale to už se jich děti nebály, když viděly, jací jsou to strašpytlové.Čiperka s Orinkou pak běželi zase domů, čekaly
tam na ně přece poutové koláče!

Vybarvi si svůj oblíbený komiks. 13

Tvorím,
ˇ tvoríš,
ˇ tvoríme
ˇ

Krabicka
z pohlednic
ˇ
Abys měl(a) kam uložit své pouťové poklady, naučí tě Čiperka originální krabičku z pohledů.

ˇ
Co budeš potrebovat?

12 pohledů, jehlu, barevnou bavlnku, nůžky, pravítko, tužku, ozdobný knoflík, špendlík

Jak na to?

  Přilož vždy dva pohledy rubovou stranou k sobě (obrázky jsou z vnějších stran).
  7 mm od okraje pohledů naznač čáru. Špendlíkem na této čáře propíchej ve vzdálenosti asi 8 mm od sebe dírky,

      aby se ti pohledy lépe sešívaly.
  Čtyři dvojice pohledů obšij po obvodu barevnou bavlnkou smykovacím stehem. (obr.)
  Zbylé dvě dvojice, které budou tvořit krátké boční strany pohledů, musíš nejprve zkrátit a pak je také obšij.
  Nyní tě už čeká jen sešívání jednotlivých dílů. Tři dvojice pohledů sešij širší stranou k sobě. Prostřední dvojice
      slouží jako dno, krajní tvoří boky krabičky. (obr.)
  Ke dnu přišijeme také zkrácené dvojice pohledů. Nyní už jen vše sešijeme a základ krabičky je hotový.
  Poslední dvojici pohledů (víko) přišijeme delší stranou k jednomu hornímu okraji krabičky.
  Krabičku můžeš ozdobit knoflíkem a šňůrkou na zavírání.

2

1

3
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Detské
práce
ˇ

Hana Šumšalová, Veřovice

Patrika Tomášková,
Strakonice

David Zourek, Blansko
Lenka Jakubíčková,
Beroun-Závodí

Řešení úkolů ze strany 5, 10
1.

Počet opic ve střelnici:

6

Voják vystřelil:

5 růží

Myslivec vystřelil:        

4 růží

Policista vystřelil:

8 růží

  Maximální počet vystřelených
  předmětů:

2. Chce to postřeh: barva vrcholku kolotoče, culík, „nos“ u autíčka, chlapcovo tričko, tyč u koníka,
hřebínek u ptáka, tyč u kolotoče

4 předměty
panenka, lízátko,
míček, malá růže

K D O T O TA DY C H R O U P E ?
ojením teček.
1. Obrys obrázku získáš sp
vlastní fantazie.
2. Obrázek si vymaluj podle

15

Vybarvi si zvírátka.
ˇ
Zde přehni.

Fotostojánek podlep tvrdým papírem, vystřihni, přelož
a na přední stranu nalep obrázek svého zvířecího kamaráda.

ˇ
Mlsejte zdrave
s kamarády ze ˇZOO!
V srpnu jen za

13,

90

!!!

