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Magazínek prodejen COOP

Ahoj holky, ahoj kluci,

Co znamenají symboly u článků?

tak už je to tady! To slastné čekání, čím nás asi Ježíšek
pod vánočním stromečkem překvapí. Neznám dítě,
které by se na konec roku netěšilo! Ale určitě jste už
taky někdy slyšeli, jak si dospěláci povzdechli: „Ach jo,
ani jsme se nenadáli a další rok je pryč! Jak ten čas
letí!“
Já to tady v redakci poslouchám každou chvilku.
A proto jsem se tomu letošnímu roku trošku podíval
na zoubek. Moc mě totiž zajímalo, jak může rok letět.
Vždyť nemá křídla!
Bedlivě jsem bádal a zkoumal, vzal jsem měsíc po měsíci, den po dni. Na co jsem přišel?
Rok neletí. To se jen neustále všechno kolem nás mění.
My lesní zvířátka jsme na proměny přírody zvyklá. Vy
ve městech to asi tolik nevnímáte. Proto jste překvapeni, že jeden den kvetou narcisky, druhý den trháte
jablíčka a třetí den zdobíte vánoční stromek a pečete
voňavé cukroví.
Pojďte si spolu se mnou projít ten každoroční kolotoč.
Kdo má rád jaro, ať nalistuje jarní stránky. Kdo se rád
vyhřívá na sluníčku, ať vyhledá stránky vyhrazené pro
léto. Kdo neodolá podzimnímu pouštění draků, pro
toho jsem připravil několik barevných podzimních
listů. Milovníci zimních radovánek se mohou radovat
z pestrých zimních úkolů.
Kdo poctivě přečte časopis od první do poslední
stránky a splní všechny úkoly, ten se pak sám může
rozhodnout, jestli rok letí, či neletí.
Hlavní však je, aby už
brzy přiletěl Ježíšek.
To Vám všem přeje
veverčák Čiperka

Čiperka – dětský magazínek

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Soutěže o ceny
Aby ti čekání na Ježíška rychleji utíkalo, máme pro tebe
zase pár zajímavých soutěží.
Jarní křížovka
Hajdaláček

		

Výherci z minulého čísla:
Křížovka: Anglické slovíčko „school“ jste odhalili snadno a bez problémů. Čiperka zase snadno
a bez problémů pošle výhry těmto úspěšným znalcům
angličtiny: Adéla Grelová (6 let), Vanessa Vondrejsová
(2,5 roku), Petra Nicol Holasová (9 let), Radim Ketner
(7 let), Pavlína Herzánová (11 let).
Obrázky z obrazců: To by jeden nevěřil, co všechno se dá z geometrických obrazců vytvořit. Ale když má
někdo tak bohatou fantazii jako vy, je z čeho vybírat.
Za své geometrické výtvory budou odměněni: Barbora
Vitoňová (9 let), Lukáš Chládek (4 roky), Nikola Šedová
(5 let), Eliška Bryknarová (10 let), Jakub Machoň (9 let).
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POZOR!

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

JARO

Ciperkova jarní pranostika:

Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou,
přišlo jaro.

Aby jaro skutečně přišlo, nakresli do otisku nohy 9 sedmikrásek. Pak se můžeš pustit do dalších jarních
úkolů.

Upleť ptáčatům hnízdo.

Jarní tabulka
Jarní měsíce:
Na jaře slaví narozeniny:
Na jaře slaví svátek:
Sporty, kterým se na jaře věnuji:
Kdy na jaře nemusím do školy:

Jarní krízovka
Dalším jarním úkolem je tradiční křížovka. Čiperka má jednu oblíbenou kytičku. Tvrdí, že teprve
když venku najde první její květ, začalo pro něj jaro. Doplň do křížovky správné názvy jarních květin,
v tajence pak zjistíš, která je ta Čiperkova zamilovaná. Tajenku pošli do 31. ledna 2015 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“. Nezapomeň připojit své jméno,
adresu a věk.
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Aprí lové zertí ky
Legrácky k aprílu patří. Vybarvi naše veselé aprílové obrázky. Řekni, co je na nich špatně.

hajdalá cek
Jak podle tebe vypadá hajdaláček, ve kterého se promění šnek z básničky? Kdo to je?
Nakresli nám jej. Čiperka se těší na další vtipné a veselé
obrázky. Nezapomeň, jsme na aprílové stránce. Zde je
dovoleno úplně vše. Takže i tvůj obrázek hajdaláčka může být aprílově dovádivý. Svůj výtvor pošli do 31. ledna 2015 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 – hajdaláček“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Pro chytré
Ciperky:

Který den v roce slavíme „apríla“?
Doplň pranostiku:
Na svatého 		
vylézají hadi, štíři.
Který den v roce tedy vylézají hadi a štíři?

Aprílová básnička
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky.
A troníček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček.

Řešení úkolů najdeš
na straně 23.
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Jarní kvíz
V letošním roce máme jaro už dávno za sebou. Náš zvídavý veverčák si však chce ověřit, co všechno o tomto ročním
období víš. Připravil ti proto malý kvíz.

1.

Starší název jara zní:

a) ves
b) vesna
c) vesla

2. Mezi první jarní květiny nepatří:
a) slunečnice
b) bledule
c) prvosenka
Spoj svou odpověď se správným obrázkem.

3. Mezi velikonoční symboly nepatří:
a) pomlázka
b) kraslice
c) jmelí
Spoj svou odpověď se správným obrázkem.

4. Podle čeho se řídí datum Velikonoc?
a) podle sněhu
b) podle prvního jarního úplňku
c) podle teploměru

5. 30. dubna se pálí:
a) staré listí
b) žákovské knížky
c) čarodějnice

6. Kdy slaví všechny maminky svátek?
a) první květnovou neděli
b) druhou květnovou neděli
c) třetí květnovou neděli

6

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

LÉTO

Ciperkova letní pranostika:
Co se v létě zrodí, vše se v zimě hodí.

Spočítej, kolik čeho se na Čiperkově zahrádce urodilo.
Výsledky zapiš do kroužků, na řádek napiš správné jméno plodu.

letní tabulka
Letní měsíce:
V létě slaví narozeniny:
V létě slaví svátek:
Sporty, kterým se v létě věnuji:
Kdy v létě nemusím do školy:

Toulky po českých pověstech

Dívčí válka

něžna Libuše dlouho a moudře vládla českému národu. Její manžel Přemysl			
byl jejím nejlepším rádcem a pomocníkem. Ženy z Libušiny družiny se těšily vážnosti a úctě a na
poradním sněmu se mohly vyjadřovat ke všem problémům, které v zemi nastaly.
Když však Libuše zemřela, poměry v české kotlině se zvolna začaly měnit. Muži se odmítali dělit s ženami o vládu. A už vůbec nepřicházelo v úvahu, aby ženy mohly do státnických záležitostí mluvit, nebo dokonce o něčem
rozhodovat. Češi stále více nutili své manželky, dcery a sestry, aby se staraly o domácnost a děti a aby vládnutí
přenechaly někomu rozumnějšímu – mužům.
To se Češkám pranic nelíbilo. V Libušiných dobách byly zvyklé na projevy
úcty a respektu. Teď se jim muži posmívají a staví je na úroveň služek
a děveček od krav.
Nejhůře tato příkoří snášela hrdá Vlasta, přední členka Libušiny družiny.
Dřív jezdila na koni, rozhodovala o svém majetku, radila kněžně. A teď by
měla doma vařit kaši a dojit krávy? Ani za nic!
Plamenně promluvila k ostatním členkám Libušiny družiny a v pyšných
dívčích srdcích vzplál plamen odporu a vzdoru. Ne, nenechají si mužská
příkoří líbit. Budou bojovat, budou se bránit, ukáží všem svou sílu! Vyhlásí
mužům válku!
Dnes už se přesně neví, která z dívek jako první slovo válka vyslovila. Zato
víme, že Vlasta a její družky se této myšlenky bleskurychle chytly. Ano, válka. Pomstí se mužům za posměšky a utiskování. Ukáží jim, jak silné ve skutečnosti ženy jsou!
Pod vedením bojovné Vlasty ženy hromadně opouštěly své domovy. Vydaly
se do skal u řeky Vltavy, kde vybudovaly pevný hrad 				
Za jeho palisádami se pilně cvičily v lukostřelbě, v boji s mečem i v jízdě na
koni.
Mužům přišlo ženské odhodlání k smíchu. Když
však skupiny bojechtivých dívek přepadly
a zmasakrovaly několik mužských družin,
úsměv na tvářích vladyků a zbrojnošů pomalu tuhl.
Knížeti Přemyslovi nezbylo nic jiného než vyslat proti ženám vlastní vojsko, aby vzpurné dívky přivedlo k rozumu.
Válka mužů a žen začala.
Ve vzájemných potyčkách a šarvátkách se štěstí přelévalo tu na jednu, tu na druhou 				
Chvilku měly navrch
příslušnice Vlastina vojska, hned zas Přemyslovi válečníci.
V knížecích řadách se nejvíce činil vladyka Ctirad. Jeho družina pravidelně dívčí vojsko 				
Pyšná Vlasta měla proto
na Ctirada pořádný vztek a přemýšlela, jak se ho co nejdříve zbavit.
Jednoho dne dostala nápad. Povolala Šárku, vyhlášenou krasavici, která
už nejednomu muži popletla hlavu. Dívky si spolu dlouho něco špitaly,
pak se rozesmály a podaly si ruce na potvrzení tajné dohody.
Když se druhý den vydal Ctirad hlídat kupeckou stezku před útoky Vlastiných družek, nestačil se divit. U silného dubu při cestě
spatřil spoutanou Šárku. Dívka měla vyčerpáním
svěšenou hlavu, zcuchané vlasy jí visely přes uplakaný krásný
obličej, špinavé šaty na ní visely v rozerva-

8

ných cárech. Kolem krku měla zavěšený lesní roh a u nohou jí ležel 			
s voňavou
medovinou.
Ctirad bez zaváhání ubohou dívku osvobodil. Šárka se mu s pláčem svěřila, že ji Vlasta potrestala za to, že už dál
nechtěla pokračovat v nesmyslné válce. Kruté dívky jí ponechaly džbán, na který nedosáhla, a lesní roh, kterým
si však takto spoutaná nemohla přivolat pomoc.
Na důkaz svých díků nabídla krásná Šárka Ctiradovi, aby z džbánu připil na zdraví moudrého knížete Přemysla
a zatroubením na lesní roh dal do širého kraje vědět, že muži drží vládu pevně v rukou.
Zmámený mladík udělal vše, co mu proradná kráska radila. Naráz vypil celý džbán silné
a mocně zadul na roh. V ten okamžik z houštin vyskákaly Šárčiny družky a Ctirada zabily.
Jakmile se o mladíkově smrti dozvěděl kníže Přemysl, rozzuřil se tak, až se zdi Vyšehradu otřásaly a ze stromů
padalo listí.
Sám v čele vojska vytáhl proti Vlastině hradu a během několika málo hodin jej dobyl a srovnal se zemí. Vlasta při
obraně hradu přišla o život. Jakmile se to dozvěděly ostatní dívky, chuť do válčení je přešla.
Vzdaly se a pokorně se vrátily do svých domovů.
A když i muži uznali, že se k ženám nechovali správně, řád v české kotlině se obnovil. Češi a Češky zde dál žili
v klidu, v míru a ve vzájemné úctě.

dubový list:

Úkoly pro děti:

1. Doplň v pověsti vynechaná slova.
2. Vybarvi obrázky.
3. Šárka byla přivázána u dubu. Nakresli dubový list.
4. Jak asi vypadal Šárčin džbán s medovinou? Ozdob jej.
5. Z následujících nástrojů zakroužkuj Šárčin lesní roh. Dokážeš pojmenovat ostatní nástroje?

1

2

3

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Letní hledání rozdílů
K létu patří slunce. K létu patří meloun. Naše sluníčko se s chutí do melounu zakouslo. Na první pohled stejné
obrázky se od sebe maličko liší. Najdeš 5 rozdílů?
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Letní souhlásky
V jedné písničce se zpívá: „Jó, třešně zrály.“ Ovšem ty naše zrají trochu divně. Červené jsou ty s měkkou souhláskou, žluté se souhláskou obojetnou a zelené se souhláskou tvrdou. Zvládneš třešně správně vybarvit?
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Č T YŘI JAB K A
A DĚD OU Š EK JEN DVĚ.
DE J MI , BAB KO,
JEDNO JAB KO,

s

BUDE ME MÍ T S T E JNĚ.

n
V jablečné písničce budeš podtrhávat. Červeně
měkké souhlásky, žlutě
obojetné a zeleně tvrdé.

ď

Pro chytré Ciperky:

f

Kolik jablek měli babička s dědečkem dohromady?
Kolik jablek bude mít babička, když dá jedno
dědečkovi?

Řešení úkolů
najdeš na
straně 23.
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Letní recept
Kdo by v létě netoužil plavit se jako námořník po mořích.
Krásnou a zároveň chutnou loď si můžeš vyrobit i v Čechách, kde je k moři daleko.

Co budeš potřebovat:
1 meloun
Na ozdobu:
10 jahod

200 g jahod

moučkový cukr dle chuti

6 kusů hořických trubiček Dolcezza

brčka

1 bílý jogurt Ranko

1 zakysaná smetana Ranko

bílý papír na plachtu

špejle

párátka

Jak na to:
Meloun rozkroj.
Vyber, kterou polovinu použiješ na loďku. Z ní pak vydlabej všechnu dužinu.
Pokud loďka nechce stát, spodek trochu seřízni. Dávej však pozor, ať si do lodi neuděláš díru.
Vydlabanou dužinu zbav jadýrek a rozmixuj ji spolu s jahodami, cukrem, smetanou a jogurtem.
Melounový koktejl nalij do loďky, kterou předtím náležitě vyzdobíš.

Zdobení lodě:
Po obvodu horní části vyřízni otvory a zasuň do nich trubičky Dolcezza – vesla.
Jahody rozkroj a párátkem je připevni na trup lodi – okénka jsou na světě.
Z bílého papíru vystřihni plachtu. Plachtu propíchni špejlí a vzniklý stěžeň umísti do vydlabaného melounu.
Do lodi nalij připravený koktejl a ponoř do něj tolik brček, kolik námořníků chceš pozvat na palubu.
Šťastnou plavbu a dobrou chuť!

1

2

3
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PODZIM

Ciperkova podzimní pranostika:
Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Aby podzimní kobyla byla opravdu strakatá, musíš vybarvit všechny listy,
které na ni napadaly. Čísla ti v tom pomůžou.

1
2
3
4
5

podzimní tabulka
Podzimní měsíce:
Na podzim slaví narozeniny:
Na podzim slaví svátek:
Sporty, kterým se na podzim věnuji:
Kdy na podzim nemusím do školy:

Podzimní trénink
pozornosti
Žalud v lese zabloudil.
Pomoz mu najít cestu domů.

Je žalud bezpečně doma? Výborně, můžeš si trochu procvičit svou paměť. Pozorně se 30 vteřin dívej
na obrázky v následující tabulce. Pak ji zakryj a přečti si další úkol.
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Máš tabulku zakrytou? Skvěle. Pokus se tedy do
prázdné tabulky přesně překreslit jednotlivé obrázky.

Podzimní déšt
Na podzim mrholí, prší, lije jako z konve. Přesto je Čiperkův deštivý obrázek veselý a barevný. Nevěříš? Tak vypočítej
jednotlivé příklady, podle výsledků obrázek vybarvi.

Pro chytré Ciperky:

Kam pojedou koníčci, když prší, jen se lije?
Kdy tam koníčci pojedou?

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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O Neposedovi

4. díl

a jeho kamarádech

Pečete rádi s maminkou vánoční cukroví? Také skřítek Neposeda se moc těší, až jeho maminka přinese
do jejich kuchyně ve skalách formičky, které celý rok odpočívaly v krabici. A také mouku, máslo, kakao,
mandle, lískové oříšky. Ty poslední se dávají do vanilkových rohlíčků, které Neposeda nade všechno miluje. Ale...
Kde máš
lískové oříšky?

A jak upečeš
rohlíčky?

Teta Dubča je
peče z ovesných
vloček.

Nemám, letos
se neurodily.

Ale to není ono!

Tak si je přines,
ty chytrý!

Neposeda vyšel ven z jeskyňky a lámal si hlavu, jak oříšky obstarat. Vtom uviděl Čiperku, jak skáče ze stromu na strom,
až se zastavil na vysokém dubu a rychle se spustil k dutině na jeho kmeni. Vytáhl oříšek a velice si na něm pochutnával.
Pak zas odskákal pryč.

Vida, tam je
oříšků dost.

Veverky budou
mít v zimě hlad.

Však ony si
něco najdou.
Neposedo,
nedělej to!

Hurá
do skrýše.

Neříkej, dám
ti rohlíček.

Já to Čiperkovi
řeknu!
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Nechci, já radši
broučky.

Neposeda datla ani zajíce neposlechl a vybral všechny oříšky z dutiny. Přinesl je domů a těšil se, jak bude pochválený.

Ty ale patří
veverkám.

Kdepak jsi
je vzal?

Hned je vem
a odnes Čiperkovi!

V dutině dubu,
tam jich bylo!

Ahoj, Čiperko,
přinesl jsem ti...

Ale...

Takové rohlíčky
by ti zhořkly.

Můžeš mi
odpustit?

Vybarvi si komiks.

Já vím,
oříšky z dubu.

To víš, že ano.

A víte, jak to dopadlo?
Čiperka poprosil všechny kamarády ze své
velké veverčí rodiny, a i když neměli
lískových oříšků moc, každý Neposedovi
pár ze svých zásob dal.
Maminka tedy mohla upéct báječné vanilkové rohlíčky.
A Neposeda si bude pamatovat,
že krást se nemá!
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Podzimní pouštění draků
Zakroužkuj dva stejné papírové draky.

Dokresli, co drakovi chybí.

2
1
3

4
5

Najdi drakovi jeho stín.

b

a
Řešení úkolů
najdeš na straně 23.
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c

d

ZIMA

Ciperkova zimní pranostika:
Zima a hlad, není oč stát.

Aby sněhulákovi nebyla zima, přimaluj mu čepici s bambulí, rukavice a pruhovanou šálu.
Aby sněhulák neměl hlad a žízeň, nakresli:
– vpravo od něj 2 rohlíky
– vlevo od něj jablko a hrušku
– nad rohlíky zelenou papriku
– pod jablko puntíkatý hrneček
s mlékem

ZIMní tabulka
Zimní měsíce:
V zimě slaví narozeniny:
V zimě slaví svátek:
Sporty, kterým se v zimě věnuji:
Kdy v zimě nemusím do školy:

Zimní nesmysly
Aby zvířátka neměla v zimě hlad, nosíme jim jídlo do krmelce. Jak to u takového krmelce vypadá, vidíš na našem
obrázku. Ovšem nám se sem dostalo několik nesmyslů. Poznáš, jaké nepravosti se nám do zimní krajiny vloudily?
Obrázek dovybarvi.

Pro chytré Ciperky:
20

Jak se říká ptákům, kteří na zimu odlétají do teplých krajin?
Dokážeš vyjmenovat alespoň tři ptáky, kteří u nás přezimují?
Znáš alespoň tři ptáky, kteří naopak na zimu odlétají za teplem?

Řešení úkolů
najdeš na straně 23.

Zimní ohňostroj
K Silvestru patří ohňostroj.
Spoj čárky, a vytvoř tak barevné rachejtle a petardy. Další můžeš ještě dokreslit, aby se měl Čiperka
s Neposedou nač dívat.

Pro chytré Ciperky:

Běžný rok má 365 dní. Kolikátý den v roce má svátek Silvestr?
Kdy slavíme Silvestra?

Řešení úkolů
najdeš na straně 23.
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Zlatý kapřík
Rybičko zlatá, přeju si... Svá novoroční přání můžeš říct zlaté rybce, kterou si vlastnoručně vyrobíš. Čiperka a klaunka Pepina tě to naučí.

Co budeš potřebovat:
dlouhý balónek

pumpičku

fix

Jdeme na to:
Balónek nafoukni (na konci nech asi 3 cm nenafouknuté) a zauzluj.
V prostředku balónek zkruť a oba konce balónku dej k sobě.
Asi 6 cm od středového ohybu balónek zatoč, vznikne pusinka.
Další zkroucení bude 10 cm od konců balónku.
Kapřík je hotový – teď už ho jen rukama vytvaruj, aby měl hezky bachraté tělíčko.
Fixem mu namaluj oči a šupiny.
Tahle zlatá rybka ti určitě splní všechna přání.

Či pe rk a a kl au nk a Pe pi na ti př
kr ás né Vá no ce , ve se léh o Si lve ejí
st
a ro k 20 15 pl ný sp ln ěn ýc h př ra
án í.

Čiperkův vánoční dárek
Pro všechny své kamarády mám speciální vánoční dárek.
Právě nyní si můžete zcela ZDARMA do svých chytrých telefonů nebo tabletů stáhnout
hru Čiperskok. Hru najdete na App Store či Google Play. Pomoci vám můžou také
uvedené QR kódy.
Stahujte a hrajte.

Krásné Vánoce s Čiperskokem
vám přeje veverčák Čiperka.

Požadavky na systém: telefon či tablet s operačním systémem iOS 6 nebo Android 2.3 a vyšším

Řešení úkolů
Str. 5
Pro chytré Čiperky:
Apríla slavíme 1. dubna.
Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři. Jiří má svátek 24. dubna.
Str. 6
Jarní kvíz: 1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6b
Str. 9
Hudební nástroje: 1 – Panova flétna, 2 – loutna, 3 – lesní roh, 4 – píšťala
Str. 10
5 rozdílů: Malý mráček, okousaný meloun, barva rtů u sluníčka,
chybějící spodní sluneční paprsek, obočí
Str. 11
Pro chytré Čiperky: Babička s dědečkem měli dohromady 6 jablek.
Když dá babička jedno jablko dědečkovi, zbudou jí 3.
Str. 15
Pro chytré Čiperky: Koníčci pojedou na luka, až kukačka zakuká.
Str. 18
Stejní draci mají čísla 1 a 4.
Správný dračí stín se skrývá pod písmenkem c.
Str. 20
Zimní nesmysly: Kvetoucí keř, jablka na smrku, trs banánů, čáp, papoušek
Pro chytré Čiperky: Na zimu odlétají tzv. stěhovaví ptáci.
Str. 21
Pro chytré Čiperky: Silvestr slaví svátek 365. den v roce.
Silvestr připadá na 31. prosince.

