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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
nedávno jsem šel vyběhat přebytečná vánoční kila ve
svém kožíšku a zaslechl jsem, jak se skupinka kluků
dohaduje, na jakou školu se přihlásí.
Jak na jakou školu? Přece všichni mí kamarádi chodí
na základní školu. Pak jsem teprve pochopil, že tihle
kluci už jsou starší a řeší, kam půjdou po „základce“.
A věříte, že mnozí ještě vůbec nevěděli, čím by se
chtěli v životě zabývat?
Přemýšlel jsem, jak bych jim mohl pomoct. Ale došlo
mi, že já toho vlastně o jednotlivých povoláních také
moc nevím. Poprosil jsem tedy své kamarády a kamarádky, aby mi domluvili exkurzi (to je taková odbornější prohlídka) v zaměstnání svých rodičů.
Pečlivě jsem jednotlivé profese sledoval a vytvořil
jsem o nich nejen pro partu nerozhodných kluků, ale
i pro vás další číslo časopisu, ve kterém si můžete vyzkoušet nejrůznější povolání. Třeba se vám některé
zalíbí natolik, že se pro něj v budoucnu rozhodnete.
A třeba trošku pomůžeme i všem váhajícím, kteří ještě pořád nevědí, čím by chtěli být.

Hodně zábavy nad stránkami časopisu vám přeje
veverčák Čiperka

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

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Soutěže o ceny
Ani v tomto „profesním“ čísle Čiperky jsme nezapomněli na to, že jste hraví a soutěživí. Tentokrát si můžete zasoutěžit se zemědělcem a učitelem.
Zemědělcova křížovka 		
Čiperkova žákovská knížka
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Výherci z minulého čísla:
Křížovka: Jarní křížovka byla snadná a „podběl“ jste
v ní odhalili bez problémů. Z velké hromady správných
odpovědí vybral Čiperka tyto znalce jarních květin: Filip Bačák (6 let), Matěj Hromádko (9 let), Jan Zelinka
(6 let), Markéta Trávníčková (6 let), Edita Mocová (7 let).
Hajdaláček: Jeden hajdaláček hezčí než druhý. Čiperka měl opět spoustu práce při výběru výherců. Jeho
tlapka nakonec zvolila tyto výtvarníky: Tomáš Klofáč
(9 let), Gabriela Kotmelová (4 roky), Adéla Wagnerová
(9 let), Tomáš Kučera (2 roky), Petra Procházková (10 let).
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Cukrá rské malová ní
V naší cukrárně najdeš ty nejlahodnější dobroty.
Jestli chceš, naučím tě, jak se vyrábějí
oblíbené české zákusky.
Kokoska, věneček a indiánek. Tyto sladkosti vyrobíš, když
obtáhneš tečkované čáry. Pak pochopitelně ještě musíš
zákusky vybarvit.

Když spojíš všechna čísla, vykouzlíš další pochoutku
a bude z tebe už skoro cukrářský mistr.

Dort je upečený a čeká jen na to, až jej
ozdobíš. To bude závěrečná cukrářská zkouška. Po jejím složení se můžeš považovat za mistra cukráře.
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Zemedelcova krízovka
Správný zemědělec potřebuje pro práci na poli,
louce či zahradě mnoho různého nářadí. Jestli chceš
být zahradníkem, musíš toto nářadí znát. Ověř si to
v mojí křížovce. Doplň správné názvy,
a zjistíš, co právě na poli sázím.
Tajenku pošli do 31. března 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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Ridicova jízda
Řídit se dá cokoliv. Uvažuješ-li o této profesi,
nech se námi inspirovat. Každý řídíme něco
úplně jiného, a dokonce i v úplně jiném prostoru.
Vybarvi dopravní prostředky a spoj každý z nich se správným řidičem.
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Dopravní zajímavosti
Očísluj dopravní prostředky od nejrychlejšího: letadlo, raketoplán, loď
Očísluj dopravní prostředky podle možného počtu přepravovaných osob od nejvyššího:
letadlo, zaoceánská loď, taxík
Očísluj dopravní prostředky podle ceny „jízdenky“ od nejdražšího: raketoplán, vlak, letadlo
Napiš 5 pozemních dopravních prostředků.
Co to je v námořnictví a letectví uzel?
Kolik metrů měří námořní míle?
Kolik metrů měří anglická míle?
Který stát uvádí vzdálenosti v mílích?
V kterých evropských zemích se po silnici jezdí vlevo?
Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Počty paní prodavačky
Práce prodavačky v COOPu mě moc baví. Se svými zákazníky si ráda popovídám o tom, co je u nich nového, co jim
udělalo radost, ale i o tom, co je trápí. Úplně nejradši jsem,
když vyjde nové číslo časopisu Čiperka a já jej mohu dávat
svým dětským zákazníkům..
Při povídání jsem zapomněla něco z nákupu namarkovat. Porovnej nakoupené zboží s účtenkou a doplň na ni produkty, které tam chybí. Pak podle cenovek spočítej a na účtenku dopiš ceny za jednotlivé zboží a vypočítej celkovou útratu.
Jestli to zvládneš, můžeš se klidně ucházet o místo prodavačky v COOPu.

CEL KEM :
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Pekař peče housky
V mojí pekárně to vždycky nádherně voní. Ještě za tmy
totiž z nadýchaného těsta pletu housky, tvaruji rohlíky,
bagety i bochníky chleba. Na čem si mí zákazníci pochutnají
nejvíc, zjistíš, když projdeš bludištěm.

Kdo je lepší? Který z pekařů prodal více zboží? Doplň správně do tabulky znaménka:

pekař Jiří

znaménko

pekař Jan

pekař Jiří

<, >, =

znaménko

pekař Jan

Toulky po českých pověstech

N

O kouzelníku Žitovi

a dvoře krále Václava IV. se to nejroztodivnějšími povoláními jen hemžilo. Ovšem zdaleka nejpodivuhodnější profesi měl přece jen Žito, králův kouzelník. Kdekoliv se objevil, ihned na sebe poutal veškerou pozornost. Toho využíval jak pro obveselení lidu, tak pro napravování všemožných
nešvarů a nespravedlností.
Žito svými kouzelnickými triky překvapoval na každém kroku. Na Pražský hrad přišel v roztrhaných šatech, ke
králi ovšem vcházel již v pestrobarevném módním obleku a ve střevících s dlouhými zahnutými
špičkami. A od něho najednou odcházel v poutnickém plášti. Strážní u vchodu nedokázali Žitovy bleskurychlé převleky pochopit a nevěřícně nad nimi vrtěli hlavou.
Stejně tak překvapoval, když provázel krále Václava IV. při projížďce Prahou. Kouzelník přece nepojede v obyčejném kočáře! Žitovo spřežení tedy pokaždé tvořili černí kohouti táhnoucí dvoukolou kárku. Královi strážní si nad tím divem
zase mohli hlavy ukroutit. Měšťané se však dobře bavili a krále i jeho kouzelníka radostně zdravili.
Žito si přízeň měšťanů získával i trestáním nepoctivých řemeslníků. Dlouhá
léta se po Praze vyprávělo o Žitově taškařici, kterou potrestal nepoctivého
a lakomého pekaře Housku.
Kouzelník ze slámy vytvořil třicet otýpek a proměnil je ve vypasené vepříky. Se stádem prasat vyrazil na louku, kde se pásla také Houskova prasata.
Jakmile pekař zahlédl Žitovy čuníky, zatoužil po nich. Chviličku se s kouzelníkem dohadoval o ceně, ale nakonec si plácli. Když Žito sypal utržené
mince do váčku, varoval pekaře: „Nikdy nenech prasata chodit přes brod
ani je nekoupej! Se zlou by ses potázal.“
Houska jen mávl rukou a Žitovo varování okamžitě pustil z hlavy. Když byl
večer čas zahnat čuníky do chlívku, vzal to opět nejkratší cestou přes brod.
Jakmile se však jeho nová prasata namočila, změnila se v otepi slámy a proud
je odnesl pryč.
Rozzuřený Houska se hnal za Žitem. Nalezl jej v hostinci, jak spí nad korbelem piva. Zatřásl s ním, ale Žito nic.
Zatřepal s ním podruhé, ale kouzelník se ani nepohnul.
Pekař tedy popadl
spáče za nohu, zatáhl za ni – a k jeho
hrůze mu noha zůstala
v ruce. Žito otevřel oči a vyděšený
Houska jej ihned prosil o odpuštění a slíbil mu odškodné, když jej
Žito za utržení nohy nenahlásí
rychtáři. Kouzelník na nabídku přistoupil a do váčku
mu přibyly další groše
od nejlakomějšího pekaře ve městě. Jakmile za pekařem
zapadly dveře,
Žito si za použití kouzel nohu
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opět připevnil a vesele odkráčel.
Jen jednou to vypadalo, že Žitova kouzla na něco nestačí. Na královský dvůr přijel bavorský vévoda a v jeho
družině byli také tři kouzelníci, kteří se chlubili, že
je v čarování nikdo nepřekoná. Král Václav vyzval
Žita, aby v kouzelnickém klání ukázal bavorským vejtahům, zač je v Pardubicích perník a v Praze kouzla.
Na měření kouzelnických sil se přišlo podívat množství
lidí. Ale ať Žito zkusil jakýkoliv trik, Bavoři jej dokázali
zopakovat. Nakonec Žito vyrukoval s číslem, které mu
vyneslo nehynoucí slávu i konečné vítězství nad Bavory.
Otevřel ústa a roztahoval je a roztahoval, až byla tak velká, že bez problémů spolkl celého kouzelníka. Jen jeho
boty vyplivl. Pak Žito pusu zavřel a rozhlédl se po vyděšených tvářích diváků. Se šibalskými ohníčky v očích přistoupil k veliké kádi s vodou a milého kouzelníka do ní
vyplivl.
Diváci propukli v nadšený jásot, bavorští kouzelníci uznali
svou porážku a král Václav IV. Žita bohatě odměnil.

Úkoly pro děti:
1. Vybarvi obrázky.
2. Za zásluhy a výjimečné činy se často povyšovalo do šlechtického stavu.
Každý šlechtic měl svůj erb. Jak by asi vypadal Žitův erb? Nakresli jej.
3. Vyzkoušej jednoduchý kouzelnický trik: Vezmi si osm zápalek a vytvoř z nich tři čtverce.
Dokážeš to? Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Zedníkovo puzzle
Zedníci to nemají jednoduché. Pracují v parnu, v dešti,
v zimě. Ale radost, když vidím krásný dům, na jehož
stavbě jsem se podílel, ta stojí za to.
Zahraj si také na zedníka. Slož správně cihličky mého
puzzle, a zjistíš, kterou známou českou stavbu jsem
pomáhal vybudovat.
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Myslivcovo pátrání
Při své práci dbám na pořádek v lese. Aby zvířátka měla
co jíst, aby nikdo neničil stromky, aby v lese nebyl hluk
a nepovalovaly se tu odpadky. Jenže zajíci začali trénovat
na Velikonoce a schovali mi tu 10 velikonočních vajíček.
Pomůžeš mi je najít?

Barvy sličné květinářky
Na jaře se spousta dívek chce vdávat, a já proto musím
navrhnout a uvázat velké množství svatebních kytic.
Pomůžeš mi s barevnými návrhy?
Barevný puntík označuje barvu, na které nevěsta trvá.
Ovšem ostatní barvy čekají na tvé nápady a pastelky.
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Ušila jsem rozdíly
Švadlena to občas nemá jednoduché. Představ si,
že dvě sestry si u mne objednaly úplně stejné plesové šaty!
To ale přece nejde. Žádná správná švadlena nikdy
nevytvoří naprosto totožné modely. Proto jsem
na šatech udělala pár změn. Najdeš všech 6 rozdílů?

1

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Kadernický saló n krá sy
Práce kadeřníka, to není jen tak. Často musím svým
zákazníkům vymluvit jejich představu, protože v požadovaném účesu by vypadali prostě nemožně. Jindy naopak nemají vůbec žádný nápad a nechají všechno jen
na mně. Vyzkoušej si, jaké to je, být kadeřníkem.
Jaký účes si asi na hlavě nechali vytvořit tito mí zákazníci?
Spoj správné dvojice dohromady.

Vymysli účes pro princeznu na královský ples a pro čarodějnici na čarodějnický bál.
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Co zná m ze školy
Ve třídě mám samé hodné děti, ale zlobiči ze sousední
třídy u nás trochu řádili. Vygumovali údaje z tabulí rozvěšených po třídě. Zvládneš všechno správně doplnit?

ciperkova

zá kovská knízka

Zahraj si na učitele a oznámkuj Čiperku. Z čeho byl veverčák zkoušený a jaké známky dostal, to
záleží na tvé fantazii. Stránku z Čiperkovy žákovské knížky nám pošli do 31. března 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 – žákovská“. Nezapomeň
připojit své jméno, adresu a věk.
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O Neposedovi

a jeho kamarádech

5. díl

Skřítek Neposeda měl spoustu kamarádů, malých i velkých. Ze skřítků dospěláků měl nejradši kominíka
Kouříka. Jednoho dne se rozhodl, že s Kouříkem půjde do práce.

A taky štětku
a kouli?

Půjčíš mi
svou čepici?

No, proč ne.
I ty kluku!
a k čemu je budeš
potřebbovat?
Budu ti je
nosit.

Opatrně, polezeme
na střechu.

Tak tu máš.

Neboj, já jsem
šikovný.

Kouřík čistil jeden komín za druhým, Neposeda mu podával štětku s koulí a všude z nich měli radost, protože když
je čistý komín, kamna dobře hoří a zima zůstane za dveřmi. Až přišli k Neposedově domovu.
Jestlipak Neposeda
nezlobí?

Kdepak, pomáhá mi.
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Pojd´, Kouříku,
na čaj a koláč.

To si dám
moc rád.

Hup koule
do komína!
Hurá, vyčistím
našim komín sám!

Jak spustil kouli i s provazem rychle dolů, vypadla mu z ruky, vyrazila dvířka od kamen a všechny saze vylétly ven do
kuchyně. Černý byl nejen Kouřík, ale i maminka s tatínkem, bílý kocour, který si hověl na židli. Černé bylo všechno.

Neposedo, cos
to provedl!
Chtěl jsem vám
udělat radost.

Kdy jen dostaneš
rozum?

Honem dolů!

Ted uklid, co jsi
způsobil.

Ale jak?
My ti
pomůžeme!

tak Co si budeš
pamatovat?

Že kominík se musí
hodně učit, než může
čistit komíny!

Vybarvi si komiks.

Čiperka zavolal černé veverky, ty
saze svými huňatými ocásky smetly
na hromádky. Neposeda je lopatkou
nabíral a vynášel ven. Sýkorky
nosily k potoku špinavé utěrky
a polštáře. Kachny je tam máchaly,
sluníčko je sušilo. Maminka
nakonec vydrhla podlahu. A tatínek
všechny pozval na koláče, které
naštěstí před tou pohromou zůstaly
ve spíži.
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Kreslení po kominicku
Kominík sice přináší štěstí, ale já jsem teď měl velikou
smůlu. Při vymetání komínů se všechno kolem umazalo od
sazí. Pomoz mi s čistěním.
Barevně překresli všechny černé obrázky. Tím se vyperou,
a já budu zase kominíkem, který nosí štěstí.

Sem překresli všechny černé obrázky:
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Číšníkova pamět‘
Číšník musí mít rychlé nohy, postřeh, dobrou paměť
a musí umět počítat. Vyzkoušej si, jak náročné je moje
povolání.
Podívej se na první stůl, kam už jsem donesl vše, co si hosté objednali.
Pak obrázek zakryj. Ke druhému stolu totiž dorazila rodina, která si přeje to
samé. Zvládneš vše správně naservírovat, tzn. nakreslit?

Podle jídelního lístku spočítej
lidem útratu.

Jídelní lístek
38,–
...........................
Hovězí polévka
3,–
........................ 11
Pizza Hawaii ......
5,–
....................... 12
Pizza Fantasia ...
98,–
ese .....................
Špagety Bologn
5,–
to ..................... 10
Zeleninové rizo
,–
ý řízek ............. 68
Smažený vepřov
,–
....................... 29
Vařené brambory
,–
ry .................... 35
Opečené brambo
,–
.......................... 35
Hranolky ............
36,–
...........................
Cappuccino ......
,–
......................... 28
Turecká káva ......
,–
.......................... 29
Ovocný čaj .........
35,–
...........................
Horká čokoláda

Restaurace
Čiperka
3x polévka
Hawaii
Rizoto
Řízek + hranolky
2x čaj
1x cappuccino

Celkem :

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Něco na zub pro zajíčka
Velikonoční zajíček na mě doráží, abych mu
k Velikonocům upekl něco dobrého. Já sice raději vařím,
než peču, ale zajíčkovi jsem připravil mrkvový dort.
Snad mu bude chutnat.
Jestli chceš, můžeš jej také vyzkoušet.

Co budeš potřebovat:
		 200 g krupicového cukru
1 vanilkový cukr
250 g másla
120 g hladké mouky
120 g mandlí
100 g rozinek
1 prášek do pečiva
Na sníh: 2 bílky
50 g krupicového cukru
Na cukerný roztok:
200 g cukru
1 dl vody

Jdeme péct:
Změklé máslo šlehej spolu s cukrem a vanilkovým cukrem.
Postupně přidej vejce, strouhanou mrkev, nahrubo nasekané mandle,
rozinky a mouku s práškem do pečiva.
Vše pečlivě promíchej.
Dortovou formu vylož pergamenovým papírem a vlij do ní těsto.
Dort peč asi hodinu při 150 °C.
Upečený dort nech do druhého dne odležet.
Druhý den:
Na cukerný roztok svař vodu s cukrem, až vznikne hustší sirup.
Do bílků vyšlehaných s cukrem postupně přilévej zchladlý sirup
a stále šlehej, dokud hmota úplně nevychladne.
Hotovou bílkovou hmotou ozdob upečený dort.
Pokud máš mandlové těsto, můžeš jej obarvit
marmeládou načerveno a vytvarovat z něj mrkvičky,
kterými dort dozdobíš.
Takovému dortu žádný zajíc neodolá!
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3 vejce
200 g strouhané mrkve

Pozor na přestupky
Mému bystrému oku nic neunikne.
Proto jsem si všiml pěti věcí, které by se rozhodně dělat
neměly. Ukaž, že jsi zdatným policistou, a odhal všechny
prohřešky.
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Čáry máry
Klaunka Pepina tě tentokrát naučí jedno opravdu jednoduché kouzlo. To pro případ, že by se ti kariéra kouzelníka
zalíbila. Chce to jen trochu zručnosti a špetku komediantství. Pak už všichni budou jen žasnout, jak snadno dokážeš
na šátku „vyfoukat” uzlík.

Co budeš potřebovat:

Čtvercový šátek, nejlépe z tylu, který je lehoulinký.

Jdeme na to:

První krok je veledůležitý a veletajný! Nenápadně udělej na jednom rohu šátku malý uzlík.
Šikovně jej schovej v ruce, až budeš obecenstvu šátek ukazovat.
Šátek uchop do obou rukou – v jedné schováš připravený uzlík. Ukaž obecenstvu, že je to obyčejný šátek.
Pak šátek přelož tak, abys v ruce s uzlíkem držel i vzdálenější cíp šátku.
Do vzniklé smyčky foukni a pusť cíp bez uzlíku. Všichni vidí, že se nic nestalo.
Opět skryj cíp v dlani, znovu foukni a znovu nech spadnout růžek bez uzlíku.
Totéž zopakuj do třetice. Tentokrát však – čáry máry – pusť cíp s uzlíkem.
Před zraky užaslých diváků se objeví utajený uzlík a tebe odmění bouřlivý potlesk.

Tak co, povedlo se? Pokud ano, směle se můžeš dát na kouzelnickou kariéru.
Pepina slíbila, že v kouzlení bude pokračovat i v dalších číslech Čiperky.

1

4

2
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Řešení úkolů
Str. 5
1d, 2b, 3a, 4c
Dopravní prostředky od nejrychlejšího: raketoplán, letadlo, loď
Dopravní prostředky podle počtu přepravovaných osob od nejvyššího: zaoceánská loď, letadlo, taxík
Ceny jízdenek od nejdražší: raketoplán, letadlo, vlak
Uzel je rychlost 1 námořní míle za hodinu.
Námořní míle = 1 852 m
Anglická míle = 1 609,4 m
V mílích se vzdálenosti udávají např. ve Velké Británii, v USA.
V Evropě se vlevo jezdí ve Velké Británii, v Irsku, na Maltě, na Kypru.
Str 6
Na účtence chybí 1 vanilkový papánek a 1 malinový puding. Celková útrata je 183,30 Kč.
Str 9
Kouzelnický trik

Str. 13
Rozdíly:

Str. 19
Útrata v restauraci Čiperka je 529 Kč.
Str. 21
Přestupky: Chodec jde na červenou, kluk leze po semaforu,
paní sype odpadky z okna, cyklista se drží jedoucího auta,
holčička na střeše auta.
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