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Ahoj kluci, ahoj holky,
den se sešel se dnem a my pro Vás máme další vydání Vašeho oblíbeného časopisu. Jaro ťuká na okno, ale
z peřin se mi příliš nechce. Za pecí se mi během mrazivých nocí zdály krásné sny. Na létajícím koberci jsem
se zvířecími kamarády zažil spoustu dobrodružství.
Procestoval jsem kus světa a poznal všechny postavy
z mých oblíbených pohádek. Povím Vám, kamarádi,
v říši fantazie se dají zažít skvělé věci! Už jste třeba někdy navštívili Zmrzlinové město nebo viděli zahradu
plnou čokoládových tobogánů a prolézaček? Nebo jste
zpovzdálí sledovali, jak Jeníček s Mařenkou ježibabu
šoupou do pece? To ale byla legrace!

Co znamenají symboly u článků?
Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

To všechno jsem já poznal! Ale máte pravdu, už se nemůžu dočkat, až své představy změním v realitu. Tak
šup z teploučké postýlky a hurá za zábavou. Přeskočím
zbylé kaluže a postavím si na zahradě zrovna takové
prolézačky, o kterých se mi zdálo. Cestovat už nebudu jenom prstem na mapách, ale vyrazím s kamarády
na dobrodružný výlet nebo třeba za babičkou. Letošní
jaro si opravdu užiju! A Vám přináším spoustu tipů, jak
strávit volný čas, i chytré čtení na cesty a pro domácí
lenošení.

Jarní soutěže o ceny

Krásné jarní dny přeje
Váš Čiperka

Výherci z minulého čísla:
Křížovka „V lese”: Správně jste odhalili, že hledané slovo je „Krmelec“. Čiperka ze správných odpovědí
vylosoval tyto šťastlivce: Sabina Suchomelová (11 let),
Bára Špinková (7 let), Natálie Lupoměská (7 let), David
Šteiner (6 let), Daniel Weiss (10 let).

Sněhulák pro Ježíška - ze záplavy nádherných fotografií Čiperka vybral tyto stavitele sněhuláků:
Natálie Archmannová, Simona Minaříková, Lucie Dorničáková, Kája Chvalkovská, Vanessa Hradilová, Simona
Zádková, Karolína Suchanová, Vojta Nedvěd, Žaneta
Čuláková, Josef Makovec, David Bednář, Jaroslav Bělák,
Karel Bělák, Michal Beran, Jakub Doseděl, Ondřej Fiala, Tereza Gregarová, Kateřina Hašová, Pavlína Hašová,
Natálie+Jiří Keslovi, Aleš+Ondřej Kloutvorovi, Lukáš
Korch, Jakub Laga, Petra Loučková, Klára Machů, Pavel
Pechmann, Jarmila Pincová, Pavel+Kateřina Přibylovi,
Darina+Lucie Sedlákovy, Michaela+Monika Turečkovy,
Kristýna Vitoňová, Nikol Mikulenčáková, Matěj Polonyi,
Zdenka Semotamová, Patrik Janovec, Michal Pokorný,
Michaela Lovětínská, David Zemánek, Adam+Radim
Zoubkovi, Nikola Hlásná, Tomáš Janďourek, Kristýna+Michaela Dubských, Michala Lukáčová, Štěpán Maštalíř,
Jan Helis, David Martinec, Ondřej Polcar, Simona Fuková, Richard Valda, III. oddělení MŠ ZŠ a MŠ Červenka
POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky naleznete i na internetových stránkách www.coopclub.cz

V minulém čísle časopisu Čiperka si přišli na své „psavci“, teď dáme prostor malířům, aby ukázali, jakou mají
fantazii. Zasoutěžit si pochopitelně můžete i s oblíbenou obrázkovou křížovkou.
Kde jednotlivé soutěže najdeš?
Křížovka „Velikonoce“
Čarodějnice
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Soutěž „Vánoční pohádka”: Vaše pohádky Čiperku opravdu potěšily. Jen litoval, že nemůže odměnit
každého z vás. Nakonce vybral tyto pohádkáře: Karolína Foldová, Kateřina Jará (12 let), Klára Machů (10 let),
Aneta Mischeková (10 let), žáci 4. a 5. třídy ZŠ Předslav.
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Kreslení nás baví
Čiperka vyrazil na oslavu kamarádových narozenin.
Dokresli a vybarvi dort, na kterém si pochutnávali.

Spoj čísla a písmena
a zjistíš, co jsem
přinesl jako dárek.
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Hádáme a luštíme

„Velikonoce“

Že se na Velikonoce peče beránek, to ti jistě nemusíme říkat. Ale v Čiperkově křížovce se ukrývá další tradiční
velikonoční pochoutka. Odhalíš ji? Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 30. dubna 2011 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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Ze sveta carodejnic
Koncem dubna probíhá tradiční pálení čarodějnic. Čarodějnice se objevují v mnoha pohádkách. Některé jsou hodné,
některé jsou zlé. Některé poznáš na první pohled, některé se dovedou obratně maskovat. Abys takovou čarodějnici
lépe poznal(a), připomeneme si, co je pro ně typické.
Nejprve vybarvi hlavu čarodějnice podle předlohy.
Pak do jednotlivých bublin nakresli typické čarodějnické předměty podle zadání.

pokrývka
hlavy

zvíře

dopravní prostředek

bydliště

napiš čarodějni

cké zaříkávadlo

:

Kreslíme abecedu

1. díl

Někdo už má abecedu v malíčku, někdo se ji teprve začíná učit. Co takhle zkusit si abecedu nakreslit?
Napiš název předkresleného předmětu, nakresli další dva obrázky podle zadání a ke každému písmenku i jeden
vlastní. Zvládneš to?
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aktovka

budík

cibule

činka

dveře

auto

bota

citron

čert

dort

Pocítání
je hra
ˇ
Dokážeš pojmenovat všechny kytičky, které vykvetly na Čiperkově zahrádce? Spočítej, kolik jich vykvetlo na záhoně a kolik mimo záhon. Své odpovědi zapiš do tabulky.

jméno květiny

na záhoně

mimo záhon

Celkem na záhoně

květin

w

Celkem mimo záhon

květin

Celkem květin

7
Řešení úkolu najdeš na straně 15.

Řecko

Toulky po
un

Rozloha: 131 940 km²
Počet obyvatel: 11 milionů
Hlavní město: Athény

Ř

ecko je krásná země s velmi bohatou dávnou historií, kterou nazýváme antika. S pozůstatky toho, co
dokázali tehdejší obyvatelé, se potkáte takřka na každém kroku. Řecko se rozkládá na jihu Balkánského
a Peloponéského poloostrova. Patří k němu i řada ostrovů a ostrůvků.

Vnitrozemí tvoří převážně hory, ale pobřeží má krásné pláže. Břehy omývají tři moře – Egejské, Jónské a Krétské.
Podnebí je velmi teplé a koupat se dá od května do října, protože v té době teplota neklesá pod 20 °C.
Řecké lesy jsou domovem hnědých medvědů, stejně jako vlků, divokých koz, lišek a divokých prasat. V moři
kolem Řecka žijí tuleni, mořské želvy, žraloci, delfíni i velké chobotnice, včetně krakatice.
Turisté z celého světa míří do hlavního města Athén, kde na pahorku stojí zbytky dávného opevněného města
Akropolis. Archeologické muzeum na Akropoli patří mezi nejkrásnější a co do sbírek nejbohatší muzea světa
zabývající se antikou. Mimo jiné se zde nacházejí vzácné starodávné mramorové sochy.
Delfy jsou městem na úpatí hory Parnas. Kdysi patřily k nejposvátnějším místům antického Řecka. Sem se sjížděli mocní vládcové i chudí poutníci ze všech koutů země, aby se ve věštírně zeptali kněžky Pýthie na radu.
Mykény a Tyrins byla starověká města na severovýchodě Peloponésu. Dnes jsou cennými archeologickými
nalezišti, která nám dokládají tehdejší život. Obě města jsou přímo spojena s Homérovou Illiadou a Odysseou,
slavnými příběhy o hrdinských činech krále Odyssea.
Dodnes si čteme staré řecké báje a pověsti o desítkách bohů, jimž vládlo 12 nejvyšších bohů, kteří žili na hoře
Olymp. Radovali se a trápili, zlobili a pomáhali si jako my lidé. Tři nejvyšší byli Zeus, Hádes a Poseidon 1 .
Ve starém Řecku bylo mnoho učených lidí, kteří se zabývali matematikou, vesmírem, historií, přemýšleli, proč
jsme na světě. Také tam tvořilo mnoho dramatiků, malířů, sochařů. Divadelní hry se hrály v amfiteátrech - velkých
prostorách pod širým nebem.
V Řecku také před dávnými věky vznikly olympijské hry. Program se
skládal z různých druhů sportů, například běhu, skoku do dálky, vrhu diskem, zápasu a boxu.
Už staří Řekové znali mnohé dobroty jako kořeněné sýry či medové
koláčky. A dnešní turisté oceňují rozmanitost řeckých pokrmů – tzatziky
z jogurtu, okurek a česneku, gyros, grilované maso s typickým kořením, či
baklavu, dezert s pistaciovými ořechy, mandlemi a medem.

Úkoly pro děti :
1. Správně vybarvi olympijské kruhy.
2. Doplň tabulku:

1

vládce oblohy, hromů, blesků, nejvyšší bůh
Poseidon
Artemis
bůh slunce
bůh podsvětí
Afrodita
bohyně moudrosti

Řešení úkolu najdeš na straně 15.

Správné vybarvení najdeš na straně 15.

o Evropské
nii

Š

Španělsko
Rozloha: 504 782 km²
Počet obyvatel: 46 milionů
Hlavní město: Madrid

panělské království leží na Pyrenejském poloostrově, který je omýván Atlantským oceánem a Středozemním mořem. V zemi panuje král Juan Carlos I.
Ve vnitrozemí Španělska jsou vysoká pohoří, z nichž nejznámější jsou Pyreneje.

Vyskytují se tu některé živočišné druhy typické pro Afriku, například dikobraz nebo divoké kočce podobná ženetka.
Jeskynní člověk žijící před mnoha tisíci lety zanechal obdivuhodné kresby bizonů, koní a jiných zvířat v proslulé
jeskyni Altamira.
V 15. století začali Španělé podnikat námořní výpravy a objevovat nové země. Roku 1492 doplul Kryštof Kolumbus do Ameriky. Původně si myslel, že přistál v Indii, proto zdejší obyvatele nazval Indios, odtud indiáni.
Španělsko je ve světě známé koridou (zápasy s býkem) nebo flamengem – tancem, který je doprovázený kytarou. Španělsko proslavili světově věhlasní umělci jako El Greco, Goya, Picasso, Dalí.
V létě je Španělsko plné turistů. Jednak má dlouhé pobřeží, kde si návštěvníci užívají krásných písečných pláží
a teplého moře. Jezdí sem však i za bohatou historií a velkým množstvím přírodních krás.
V hlavním městě se blízko historického centra nachází Královský palác a slavná obrazárna Prado. Symbolem
Barcelony je pohádkový chrám Sagrada Familia.
Ve městě Córdoba najdeme plno památek na dobu, kdy byla v desátém století kvetoucím hlavním městem
Maurů, muslimů, kteří pocházeli ze severní Afriky. Tyto památky najdeme i v Granadě.
Oceánografický park ve Valencii je největší v Evropě. Žije v něm 45 tisíc živočichů. Spatřit tu můžeme žraloky,
rejnoky, barakudy, ale i mrože, lachtany či tučňáky, diváci tu mohou pozorovat delfíny.
Španělé nikdy nikam nespěchají. Mezi 13. a 16. hodinou odpočívají při siestě. A milují slavnosti, takže po celý
rok něco slaví.
Velmi oblíbený je ve Španělsku fotbal. V Madridu se nacházejí stadióny známých fotbalových klubů jako Real či
Atlético Madrid, v Barceloně stadion klubu FC Barcelona.

Úkoly pro děti :
1. Pojmenuj a dovybarvi živočichy z oceánografického parku.

2
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4

5
Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Kde bydlí
Nejprve projdi bludištěm, pak do příslušných okýnek nakresli, kde jednotlivá zvířátka bydlí.
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Chce to postreh
ˇ
Spočítej, kolik vajíček je ukryto na velikonoční louce.
Zakroužkuj dva stejné zajíčky.
Dokresli všem beránkům na krk zvonečky a vybarvi je podle barvy mašličky.

Jestli máš vajíčka spočítaná správně, se dozvíš na straně 15.
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O r in k a o b j e v uj e
náš svět

11. díl

Začalo jaro. Také malá mimozemšŤanka Orinka s veverčákem Čiperkou se radují ze zelené trávy, prvních kvítků a těší se na Velikonoce. Katka s PéŤou je pozvali na hájenku, kde žijí jejich dědeček s babičkou. Oslaví svátky jara společně.
Ano,
pět!

Co jim přineseme?

Mrkvičku a zelí.
Mají mladé?
Cestou se
zastavíme u zajíců.

Jé, to se
těším.

Vybrali moc pěknou hlávku zelí a ty nejšŤavnatější mrkvičky, dali je do batůžku a vydali se k lesu. Tam na jednom remízku mezi
poli našli Čiperkovy známé zajíce.
Na skákanou.

PojĎte si hrát!

A pak na
běhanou.

Na co?

To se ví, že zvítězili zajíci. Ale Orinka s Čiperkou se nezlobili, těšilo je, že malí zajíčci mají radost. Vtom přiletěl kos.
U rybníka chtějí
kluci vybrat labutím
vejce!

Honem!

Co se stalo?

jéjej!

To bych se na to
podívala!

Jak se tam rychle
dostaneme?

Copak neumím
čarovat?

Orinka zatočila kolečkem na svém kouzelném medailonku a už byli s Čiperkou u rybníka. Tam dva kluci zaháněli nešŤastné labutě, aby jim mohli vybrat vejce z hnízda. Orinka se zvětšila, chytla oba kluky a pořádně je vymáchala ve vodě. Pak je za kalhoty
pověsila na strom.
Já vám dám, takhle
škodit!

Už to neuděláte?

Pomoc, pomóc!
Nikdy, nikdy!
Tak běžte!
snad si to budou
pamatovat.
Děkujeme.

Co bychom si bez
vás počali?

Však jsme rádi
a těšíme se na malé
labutě.

Zachránili jste
naše hnízdo.

Orinka a Čiperka se s labutěmi rozloučili a pokračovali do hájovny. Tam už na ně čekali Katka s PéŤou. Čiperka šel s jejich dědečkem a PéŤou na vrbové proutí a udělali pomlázku. Babička s Katkou a Orinkou barvily vejce, pekly bochánky, nádivku a další
dobroty. Svátků jara si velice užívali a domluvili se, že přijdou i o prázdninách.

Vybarvi si svůj oblíbený komiks.
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Tvorím,
ˇ tvoríš,
ˇ tvoríme
ˇ

Tulipán z kartonu
Než na záhonech vykvetou ty skutečné voňavé tulipány, ozdob si svůj stůl tulipánem z krabicového kartonu.

ˇ
Co budeš potrebovat?

Krabicový karton, nůžky, kelímek s vodou, barvy, štětec, tenký klacík na stonek, tužku

Jak na to?
Na karton obkresli tvar květu podle naší šablony
(proužky lepenky uvnitř kartonu musí směřovat svisle dolů).
Tulipán vystřihni, špičku květu ponoř do vody.
Papír nech chvilku provlhčit a pak opatrně odloupni po obou stranách špičky vrchní vrstvy
papíru – lístky tulipánu.
Květ nasaď na klacík – využij tunýlky vlnité lepenky uvnitř kartonu.
Pastelkami, vodovkami či temperami vybarvi květ podle své fantazie a tulipán je hotový.

1

2

3
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Vánocní
ˇ pohádka
Byl jeden sněhulák, který nestihl roztát. Marně hledá zasněženou krajinu. Najednou v rybníce zašplouchá kapr
a sněhulák se ptá: „Kapře, kapře, kapříčku, kde mám hledat zasněženou krajinku?” „Nevím, nevím, sněhuláčku, běž
se zeptat hvězdy.” Sněhulák jde a potká holčičku. „Holčičko, kdepak máš brusle?” A holčička na to: „Doma, schované
ve skříni.” Jde sněhulák dál a zakopne o sněžítko. Sněžítko sněhulákovi říká: „Musíš dávat větší pozor.”„Sněžítko, nevíš, kde mám hledat hvězdičku?” „Nevím, sněhuláčku, však hledej dál a najdeš.” Sněhulák jde dál, až vyleze na velký
kopec a rozhlíží se všude po krajině, ale hvězda nikde není. Tak si sedne na kopec a pláče. Zanedlouho se setmí
a sněhulákovi něco svítí do očí. Podívá se a říká: „To je přece hvězda! Hvězdo, hvězdičko, nevíš, kde mám hledat
bílou krajinku?” „Vím, milý sněhuláčku. Na severním pólu je zima pořád a možná dostaneš od tučňáků sněhulácký
řád.”
Sněhulák tedy došel na severní pól, kde měl moc kamarádů. A tučňáci si s ním hrají dodnes. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Aneta Mischeková, 10 let

Ze sveta carodejnic
Pokud máš splněné úkoly na straně 5, už víš, podle čeho čarodějnici můžeš poznat. Proto
pro tebe určitě nebude problém nakreslit svou vlastní. Pokud nám obrázek své čarodějnice
pošleš, můžeš se těšit, že možná vyhraješ některou ze zajímavých cen. Své obrázky posílej do
30. dubna 2011 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Připoj pochopitelně
i své jméno, adresu a věk. Na obálku napiš heslo „Čarodějnice”.

°
ˇ
Resení
úkolu:
ˇ
Strana 8:
1. Olympijské kruhy			

2. Tabulka – řečtí bohové
Zeus

vládce oblohy, hromů, blesků, nejvyšší bůh

Poseidon

bůh moří

Artemis

bohyně lovu

Apollón

bůh slunce

Hádes

bůh podsvětí

Afrodita

bohyně lásky

Athéna

bohyně moudrosti

Strana 7: Tabulka: Krokus 10/5, Sněženka 5/5, Petrklíč 2/1, Bledule 3/3
Celkem na záhoně 20 květin, celkem mimo záhon 14 květin. Celkem 34 květin.
Strana 9:
Živočichové z oceánografického parku:1. delfín, 2. rejnok, 3. tučňák, 4. žralok, 5. mrož, 6. barakuda
Strana 11:
14 vajíček na velikonoční louce.
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Kouzelné vajícko
ˇ
Čokoládové vajíčko s překvapením Dolcezza
zakoupíte pouze v prodejnách COOP

Vybarvi si čarodejnici
podle své fantazie.

V dubnu v akci COOP SUPER CENA jen za

9,90

!!!

