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Magazínek prodejen COOP

Tolik věcí v jednom místě
to se jen tak nevidí
Můj obchůdek v pokojíčku se
před tímhle zastydí.

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

Tuhle párky, tady chleba,
všechno, co je k jídlu třeba.
A pro mlsný jazýček,
čokolády kousíček.

Pro větší kamarády.

Pro kuchyň i pro zahrádku,
košík přidám na hromádku.
Nakoupím i nějaké dárky,
jestli mi zbydou krejcárky.
Housky horké ještě z pece,
k tomu rajče červené,
není nic lepšího přece
než voňavé uzené.
Sliny se v puse sbíhají,
nad tou vůní medovou,
učenky za pultem běhají
před svou paní mistrovou.
U pokladny stojí fronta
dlouhá jako stonožka,
zdali bankovní konta
nezničí drahá položka.
Nákupy jsou moje radost,
hlavně výběr oříšků,
hlídám si nejlepší jakost,
nebolí mě na bříšku.
Co Vy, milí kamarádi,
také jste v obchodě rádi?
Mnoho příjemných chvil s časopisem Čiperka přeje
veverčák a jeho redakce.
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Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Soutěže o ceny
Také na začátek školního roku si pro vás Čiperka připravil zajímavé soutěžní úkoly. Tentokrát jsou to tyto.
Ovečka					
Křížovka – V prodejně			
Nákup					

str. 3
str. 4
str. 5

Výherci z minulého čísla:
Velká pirátská soutěž: Naše společná prázdninová
plavba byla skutečně dobrodružná a podle množství
soutěžních odpovědí jste si ji jistě užili. Určitě jste netrpěliví, zda jste všechny úkoly správně rozšifrovali. Takže:
pirátská loď se jmenovala Jitřenka a byla to fregata.
Kapitánem lodi byl pirát Morton a poklad se ukrýval na
ostrově Barbuda. Velké množství správných odpovědí
nás přesvědčilo, abychom odměnili celkem 10 výherců.
Jsou jimi: Adriana Malá (9 let), Beata Sojková (9 let), Andrea Švrčková (8 let), Patrik Marek (5 let), Natálie Kudláčková (6 let), Matěj Remeš (6 let), Hana Švecová (7 let),
Martin Hula (9 let), Ondřej Hajšman (6 let), Filip Jakubec
(10 let). Prvních pět vylosovaných získává dárkové balíčky od společnosti Delta – obchodní podnik. Ostatním
pošle výhru náš veverčák Čiperka.

Příští vydání časopisu bude v obchodech českých a moravských
spotřebních družstev zdarma
k dispozici (do rozebrání nákladu)
v prosinci 2012.

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky naleznete i na internetových stránkách www.coopclub.cz

Kreslení nás baví
Dokresli a vybarvi věci, které Čiperka nakoupil v papírnictví.

Baa Baa Black Sheep
Hospodář si chce do svého stáda koupit další barevnou ovečku. S pomocí anglické písničky mu jistě pomůžeš vybrat tu správnou. Stačí, když správně určíš, od jaké ovečky je vlna v pytlích. Z označených písmen potom poskládej
barvu ovečky.
YELLOW

WHITE

PINK

RED

ORANGE

VIOLET

GREEN

BLUE

BROWN

GREY

BLACK

1. Baa baa, black sheep, have you any wool?
Yes sir, yes sir, three bags full.

4. And one for the little boy.
3. And one for the dame.

Who lives down the lane.

2. One for the master.
ilustrovala: Mgr. Lenka Hrušovská

Barevnou ovečku nakresli a pošli ji na adresu Delex, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň.
Obálku označ heslem „Ovečka”. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Na ovečku
se těšíme do 31. října 2012. Tři vylosovaní výherci dostanou knihu Baa Baa Black Sheep
od Mgr. Kateřiny Paušové.

Hádáme a luštíme

Křížovka „V prodejně”
Doplň správně do křížovky názvy toho, co do prodejny patří, a v tajence zjistíš, co ještě při nákupu potřebuješ.
Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 31. října 2012 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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N a k u p u je m e s Či p e rk o u
P om ot ané ce no vky
V prodejně řádily nezbedné děti a rozházely ceny u jednotlivých potravin.
Dokážeš cenovky správně přiřadit?

Řešení najdeš na straně 15.

Spočítej nákup
Čiperka dostal 200,- Kč na nákup. Když nakoupí vše podle seznamu, zbyde mu dost peněz,
aby si koupil tříkilový meloun? Ceny zboží znáš z předchozího úkolu.

Nákup
10 rohlíků
1,5 kg jablek

Jednotková cena

Celková cena

Celkem:
Z 200 Kč zbyde:
3 kg meloun stojí:

20 dkg salámu
2 litry mléka
4 nanuky

Čiperkovi po koupi melouna zbyde
nebo bude chybět:

Jestli s námi chceš soutěžit, napiš nám, kolik bude celková Čiperkova útrata (i s melounem). Svou odpověď, jméno,
adresu a věk nám zašli do 31. října 2012 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperkův nákup“.
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Čiperkovo kvarteto

2A

mlýn

2B

lýtko

2C

lyže

2D

slyšet

I po prázdninách pokračujeme ve sbírání karet na vyjmenovaná slova. Tentokrát tu je další čtveřice vyjmenovaných
slov po L.
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Kde co koupíš?
Přiřaď správně názvy obchodů, ve kterých kupuješ tyto výrobky. Ke každému obchodu pak nakresli další dva
druhy zboží, které zde můžeš koupit. Obrázky výrobků vybarvi.

Bulharsko
Rozloha: 110 907 km²
Počet obyvatel: 7,5 milionu
Hlavní město: Sofie

I

Toulky po
un

když Bulharsko máme spojené s mořem, velká část jeho povrchu je hornatá. Pohoří Stara Planina, Rodopy,
Pirin či Vitoša patří k těm nejznámějším. V porovnání s našimi horami jde o velikány dosahující výšky až
2 900 m n. m. Stejně tak i největší bulharská řeka Dunaj strčí do kapsy naši Vltavu i s Labem.

Území Bulharska bylo osídleno už v 8. st. př. n. l., kdy zde žil národ Thráků, k nejznámějším Thrákům patří
Orfeus 1 a Spartakus. Poté území patřilo Alexandru Makedonskému, Římu a v 7. st. n. l. vznikl
první bulharský stát. Možná nevíte, že ještě ve 20. století bylo Bulharsko monarchií, ve které
vládl car. Teprve v roce 1946 vzniká republika.

1

Marná sláva! Bulharsko, to je pro nás především Černé moře. Většina vašich rodičů
a prarodičů alespoň jednou navštívila Nesebar, Zlaté Písky, Sluneční pobřeží – populární přímořská letoviska. Z jemného mořského písku stavěli hrady a stromečky 2 .
Mnozí zde poprvé ochutnali, že mořská voda je skutečně slaná, poprvé viděli medúzy, při troše štěstí i delfíny a na plážích sesbírali mraky mušliček. Šperky ze schránek
mořských živočichů patřily vždy k oblíbeným suvenýrům.
Věděli jste však, že Bulharsko je zemí, která má 4. největší počet památek na seznamu UNESCO? Je to také země
velice tolerantní. Sofie je jediným hlavním evropským
městem, ve kterém vedle sebe stojí kostel pravoslavný,
protestantský, evangelický, katolický, synagoga a mešita.

Určitě si nenechte ujít neobyčejnou bulharskou tradici – nestinářství. Krojovaní tanečníci tančí bosí na žhavém
uhlí 3 . Tanec je doprovázen bubnováním a na uhlících se „křepčí”, dokud úplně nevychladnou.
Roztomilý zmatek působí bulharský zvyk vrtět hlavou
na souhlas a kýváním vyjadřovat nesouhlas. Když si
2
k tomu představíte, že někteří Bulhaři přejali už evropské vyjadřování ano-ne, nikdy vlastně nevíte, zda s vámi
domorodec souhlasí. Ale určitě s vámi bude souhlasit
v okamžiku, kdy si dáte šopský salát, tradiční pokrm Šopů žijících v okolí Sofie.
3
Oblíbená je také studená polévka tarator, která se připravuje z bílého jogurtu,
okurky, ořechů a kopru.
Bulhaři jsou hrdí na svého jediného nositele Nobelovy ceny Eliase
Canettiho, v roce 1981 cenu získal za svou literární činnost. Pyšní jsou též
na univerzitu v Sofii. Zatímco při jejím založení v roce 1888 zde studovalo pouhých
49 studentů, dnes jich zde najdeme 14 tisíc.

Úkoly pro děti : Bulharský kvíz – zakroužkuj správné odpovědi
1. Co patří do správného šopského salátu:

paprika – šunka – vajíčka – rajčata – okurka – olivy – cibule – balkánský sýr

2. V Bulharsku se koupeme v moři: Jaderském – Baltském – Černém – Středozemním
3. Hlavním městem Bulharska je: Vitoša – Sofie – Nesebar
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Slovinsko

o Evropské
nii

S

Rozloha: 20 273 km²
Počet obyvatel: 2 miliony
Hlavní město: Lublaň

lovinsko patří k mladším evropským státům, vzniklo až v roce 1991 po rozpadu Jugoslávie.
V roce 2004 se stalo členem EU a o tři roky později vyměnilo svou dosavadní měnu
tolar za euro.

Příroda ve Slovinsku je skutečně rozmanitá. Na severu nás uvítají Alpy, na jihozápadě
krasové oblasti s podzemními řekami, roklinami a jeskyněmi, na východě zase rozlehlé rovinaté oblasti. K tomu ještě připočtěte, že jde o třetí nejzalesněnější evropskou
zemi. Slovinsko má přístup k Jaderskému moři, i když délka pobřeží činí jen 47 km.
V roce 1895 postihlo hlavní město Lublaň silné zemětřesení, při kterém se zřítilo
množství budov. Na nové výstavbě města se podílel přední slovinský architekt
Josip Plečnik, který také velkou měrou přispěl k současnému vzhledu našeho Pražského hradu.
Slovinsko bývá označováno jako termální ráj. Díky velkému množství termálních
pramenů se tu daří lázeňským městům s bohatými wellness programy.
Pýchou Slovinců je místní plemeno koní, bílí lipicáni. Své jméno dostali podle městečka Lipice, kde se dodnes chovají. Za pozornost stojí i Postojna Jama 1 , jeden z největších jeskynních systémů na světě. Turisté zde jezdí jeskynními vláčky a při troše štěstí mohou
spatřit zvláštního tvora, macaráta jeskynního. K oblíbeným turistickým cílům patří také jezero Bled. Na malém ostrůvku uprostřed jezera svítí bílý kostelík a kolem se tyčí alpské
velikány. Na skále u jezera se rozkládá mohutný hrad. Ke kostelu na ostrově vede
od hladiny jezera schodiště s 99 schody. Je zvykem, že při svatbě vynášejí ženiši
své nevěsty po schodišti v náruči.
Hlavní město Lublaň stojí podle legendy na místě, kde řecký hrdina Iáson spolu s ostatními Argonauty zabil draka 2 .
Legendu připomíná Dračí most, který byl postaven na počátku 20. století a zdobí jej sochy
čtyř draků. Slovinská pověst říká, že přejde-li po mostě panna, draci zavrtí ocasy.

3
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Pokud budete chtít ochutnat místní
speciality, dejte si pozor, ať si při jejich vyslovování nepřekousnete jazyk.
Žganci – kaše nejčastěji z pohankové
mouky podávaná s mlékem, medem či jogurtem. Žlikrofi – těstovinové taštičky plněné
brambory, cibulí a slaninou. Štruklji – slané nebo
sladké knedlíky plněné ořechy, sýrem nebo ovocem.
Štajerska kisla juha – zabijačková kyselá polévka.

Ke známým slovinským sportovcům patří Merlen Otteyová 3 , vynikající
sprinterka jamajského původu. Za svou dvacetiletou sportovní kariéru získala 22 velkých medailí pro Jamajku.
Od roku 2002 reprezentovala Slovinsko. Slovinská běžkyně Jolanda Čeplaková je od roku 2002 držitelkou halového světového rekordu v běhu na 800 metrů.

Úkoly pro děti :

1. Vybarvi lublaňského draka.
2. Tipni si hodnotu halového světového rekordu Jolandy Čeplakové.
Řešení úkolů najdeš na straně 15.
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N a n d e j zb o ží d o re g á lu
Pozorně se půl minuty dívej na obrázek
plného regálu. Potom obrázek zakryj a vyřeš
následující úkoly. Teprve, až splníš oba dva,
odkryj obrázek a zkontroluj, jak se ti vše
povedlo.

Odpověz na tyto otázky:
Co se nachází v horní řadě zcela vlevo?
Kolik jablek je v prostřední řadě?
Jakou barvu má míč ve spodní řadě?
Co je namalováno na hrnku?
Jaké zboží je mezi rohlíky a koláči?

Do prázdného regálu se pokus přesně
nakreslit vše, co bylo v horní řadě.
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C h ce to p o st ře h
Mezi ovoce a zeleninu se vloudilo sedm věcí,
které by tam být rozhodně neměly.
Které to jsou?

1

2

Tyto dva nákupní vozíky nejsou stejné.
Liší se v pěti maličkostech. Najdeš je?
Řešení úkolů najdeš na straně 15.
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4. díl
Podzim je také krásná doba. Vůbec nevadí, že prázdniny skončily, protože v mateřské i „velké“ škole se děje mnoho zajímavého
a odpoledne se dá podnikat spousta věcí. Třeba pouštět draky.
V sobotu budem
pouštět draka.

No jasně. Táta mi
koupil moc pěkného
draka.

Udělal bys mi
ho taky?

Vezmete mě
s sebou,
Tome?

To víš, že ano, Kubo.
Já si ho udělám.

Maminka nakoupila PéŤovi hedvábný a krepový papír, dlouhé špejle, barevný motouz. A PéŤa, který je moc šikovný, postavil dva
tak nádherné draky, že až oči přecházely.
Nejsou tu dráty,
to je dobře.
A jsme tady.

Draci krásně poletí
a nic je nezastaví!

Všechny lítají
krásně.
Můj letí vysoko!

Pouštěli si draky až skoro do tmy.
Moc si to užívali. Péa večer usnul,
jak když ho do vody hodí. A zdál se
mu moc zajímavý sen.

Můj ještě výš!

Vstávej, poletíme
daleko.

Proč tak chvátáš?
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V Číně je dračí
soutěž krásy.

Musíme vzít
Pastelku a Papíráčka.

Už tam budem!

Na veliké louce mezi horami bylo hodně draků. Některé stejné, jako známe od nás, ale mnoho jich bylo úplně jiných, tak jak je
vyrábějí v Číně.

Cestou jsem se
pochroumal.
Ach, jo.

Copak?

A barvy už také nemáš
tak krásné.

neboj,
Já tě vybarvím.

A já opravím.

Dali se do práce a za chvíli byl český drak jako nový. A představte si, vyhrál první cenu, tou bylo sto rachejtlí na ohňostroj.
V Číně umí dělat krásné. Když se Péa probudil, hledal je - ale zůstaly v jeho snu.

Vybarvi si nový komiks.
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Tvořím

tvoříš

tvoříme

Čiperkův magnetický notýsek
Aby sis měl(a) kam napsat svůj nákup, vyrob si jednoduchý magnetický notýsek.

Co budeš potřebovat
Nůžky
tužku

lepidlo
magnet
šablonu Čiperky

malý notýsek

tvrdý papír

Jak na to
Šablonu Čiperky podlep tvrdším papírem a vystřihni ji.
Na bříško Čiperkovi nalep poznámkový bloček, na záda magnet.
Tužku nebo propisku přivaž na provázek a jeho druhý konec
připevni Čiperkovi k ručičce.
Originální nákupní notýsek je hotový.
Teď už jej jen umísti na dveře ledničky nebo
jinou kovovou plochu
a můžeš si
zaznamenávat
své nákupy.
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kousek provázku

Resení úkolu
Str. 5: Pomotané cenovky
Rohlík – 3,90 Kč/kus
Jablka – 24,90 Kč/kg
Meloun – 8,90 Kč/kg
Salám – 149,- Kč/kg
Mléko – 14,90 Kč/litr
Nanuk – 8,90 Kč/kus
Str. 8: Bulharský kvíz
1. Do šopského salátu patří paprika, rajčata,
okurka, cibule, balkánský sýr.
2. V Bulharsku se koupeme v Černém moři.
3. Hlavním městem Bulharska je Sofie.
Str. 9: Slovinsko
Hodnota halového světového rekordu
Jolandy Čeplakové je 1 minuta a 55,82 s.
Str. 11: Chce to postřeh
Do regálu nepatří: kšiltovka, rohlík, kartáček
na zuby, špekáček, lahev, konzerva s rybičkami,
slupka od banánů.
Pět rozdílů: Číslo na dresu, toaletní papír, chléb,
ovoce na džusu, meloun.
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Omalovánka:

Obrázek vybarvi. Rozvrh s omalovánkou podlep tvrdším papírem, vystřihni, přelož v naznačeném místě.

Rozvrh hodin
1

2

3

4

5

6

7

8
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V říjnu v akci COOP SUPER CENA jen za

5,90
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Na svačinu do školy,
ať zvládáš všechny úkoly.

!!!

