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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
to by jeden neřekl, kolik mám teď na podzim práce.
Musím se totiž pečlivě připravit na zimu, abych neměl
hlad. Tedy nejen já, ale i ostatní lesní a polní zvířátka.
Možná to někomu z vás připadá divné. Možná si někdo z vás řekne: „Jaké přípravy? Vždyť v obchodě si
můžou každý den koupit jídla víc než dost!“
Chyba lávky! Zvířátka to mají trochu jinak. Do obchodu nás běžně nepouštějí – vlastně mě ano, protože já
jsem přece v COOPu jako doma! Každopádně zásoby
potravy na zimu si musíme střádat již dlouhé měsíce dopředu. Všechno si musíme také pečlivě schovat.
A hlavně si zapamatovat, kde své skrýše máme.
Strýček jezevec si třeba vloni někam schoval veliký
pytel hub a dodnes ho nenašel ani on, ani my. No,
a bratránek medvěd zase celou zimu prospí. Budí se
jen tehdy, když má hlad. Ale to se mu pochopitelně
z vyhřátého pelechu nechce, takže musí mít potravu
hezky při ruce, vlastně při tlapě.
Nedivte se tedy, že na podzim je v lese čilo. Až s rodiči vyrazíte do lesa na houby, vzpomeňte si na nás
a nevysbírejte nám všechny hříbky. Já mám moc rád
takové ty malé, které vypadají jako soudečky. A kamarádka fretka Bětka miluje holubinky a žluťoučké lišky.
No, a jestli nám se střádáním zásob chcete pomoct,
jste srdečně zváni. Stačí jen listovat stránkami nového Čiperky.
Hodně zábavy a krásné podzimní dny
vám přeje veverčák Čiperka.
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Soutěže o ceny
Ani při podzimním opatřování zásob na zimu nezapomněl Čiperka na to, že milujete soutěže. Veverčák vám
přeje hodně štěstí při plnění soutěžních úkolů.
Křížovka Na poli
		
Doplň názvy těstovin
Těstovinové tvoření				
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str. 21

Výherci z minulého čísla:
Křížovka plná strašidel – Správně jste odhalili, že
hledaným městem je „Jihlava“. Vstupenky do jihlavského Strašidelného bludiště získávají: Anna Polomíková (10 let), Nela Vondrková (3 roky), Jozef Ligday
(8 let), Nikola Habžanská (4 roky), Kamil Baláž (5 let).
Puzzle – Soutěžní otázky nebyly složité, a tak se
nám v redakci sešlo spousty správně složených dílků skládačky. Za vynaloženou námahu se na dárkový
poukaz do Strašidelného bludiště mohou těšit: Kateřina Havlů (4 roky), Petr Pondělík (7 let), František Urban (5 let), Adéla Choltová (9 let), Jakub Rataj (8 let).

POZOR!

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

kreslíme príchute
Čiperka vyrazil na nákup zásob na zimu. Pravda, něco z toho, co koupil, se k dlouhému skladování nehodí.
Ovšem zase se to hodí ke kreslení.
Ke každému z výrobků nakresli to, co tvoří jeho příchuť.
DOBRŮTKA – ZAKYSANÁ
SMETANA S BRUSINKAMI

TAVENÝ SÝR S KLOBÁSOU

DŽEM LESNÍ SMĚS

PARDUBICKÝ PERNÍK
S RYBÍZOVOU NÁPLNÍ

JABLKO – 100% ŠŤÁVA

HEŘMÁNKOVÝ
BYLINNÝ ČAJ
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tí me
Há dá me a luš

krí zovka Na poli
Čiperka vyrazil se svými zvířecími kamarády na pole nasbírat zásoby na zimu. Něco je tam však
vyděsilo. Doplň názvy polních plodin, v tajence pak zjistíš, čeho se zvířátka polekala.
Tajenku pošli do 30. listopadu 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. Vylosovaní výherci dostanou
dárkový balíček od společnosti Jaroslav Chochole, Delta.

1

6

5
7

4
1
2

2

3

3
4
5
6
7

4

V obilí

Při toulkách mezi poli si zvířátka všimla, že každý druh obilí vypadá jinak.
Kamarádi se snažili správně určit názvy jednotlivých obilných klasů, ale
moc jim to nešlo. Nejlépe si vedlo kuřátko, které si pomáhalo jednou známou básničkou.

A jak jsi na tom ty? Spoj obrázky se správnými názvy.

Z tohoto klasu vrány vyzobaly všechna zrníčka.
Dokresli je a obrázek vybarvi.

Kuřátko se považovalo za obilného experta a kladlo svým kamarádům nejrůznější otázky.
Tady jsou některé z nich. Poradíš si s nimi?
Co se z obilí vyrábí? Uveď alespoň tři věci.
Které obilí se často jí v kině? A jak se pochoutce z něj říká?
Kdo napsal básničku Kuřátko a obilí?
Které druhy obilí jsou v této básničce zmíněny?

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Co se hodí do spíže?
Z pole získal Čiperka část zásob na zimu. Ovšem pro celou jeho rodinu by to bylo málo. Vydal se tedy na nákup.
Trochu to ale pomotal. Teď si neví rady s tím, co musí sníst hned a co může uložit do veverčí spižírny.
Zakroužkuj potraviny, které Čiperkovi vydrží několik měsíců.
Nakresli další tři potraviny, které Čiperkovi vydrží celou zimu.
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V čem se liší ?
Veverčák Čiperka a fretka Bětka spolu sbírali v lese i na poli zásoby na zimu. Přesto se obsah jejich košíků mírně liší.
Najdeš 5 rozdílů?
Obrázky zvířátek vybarvi.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Toulky po českých pověstech

O Ječmínkovi

dyž se Čiperka s kamarády toulal obilnými lány, šeptal jim vítr do ouška pověst o králi, který se
v obilném poli narodil.
Bylo to v dobách, kdy Morava zažívala největší slávu. Platila za mocnou a bohatou
říši. Ovšem poté, co moudrý kníže Svatopluk předal vládu svým třem synům, se vše obrátilo k horšímu. Noví vládci se mezi sebou hádali a sláva
1
Moravy upadala.
Nakonec se moravští páni rozhodli, že si mezi sebou vyberou nového správce země. Volba padla na chropyňského zemana, který
byl známý svou moudrostí a spravedlností.
Nový král se chopil vladařského žezla a ihned se pustil do panování. Se svou družinou objížděl moravské hrady, aby celou
zem poznal a aby se na vlastní oči přesvědčil, kde jsou poddaní spokojení a kde naopak zemané nespravují svěřené statky
správně.
Ovšem na každém hradě, na který přijel, jej uctili slavnostní hostinou a bujarou veselicí až do ranních hodin. Novému králi se hýření a přemíra pití postupně líbily stále víc a víc 1 . Na své vladařské
povinnosti zapomínal a země pod slabou panovnickou rukou chudla.
Marně mu královna domlouvala, ať si víc hledí svých povinností. Marně jej
prosila, aby nehýřil. Nic nepomáhalo.
Po jedné obzvlášť bujaré pitce se na ni král rozkřikl: „Ty mi nemáš co přikazovat! Já jsem jediným vládcem nad
Moravou a hloupé ženské tlachání nehodlám poslouchat. Jestli se ti mé chování nelíbí, sbal se
a hledej si domov někde jinde! 2 Tady pro tebe už není místo!“
Po těch slovech za sebou vztekle práskl dveřmi, svalil se na postel a vyspával až do pozdního odpoledne.
Nešťastná královna pochopila, že s manželem není kloudná řeč. Proto si sbalila do uzlíčku pár věcí a boční brankou tiše opustila hrad. Rozhodla se, že se sem již nikdy nevrátí a že lidem bude pomáhat, jak jí
budou její síly stačit.
Když se král prospal z opilosti, začal se po manželce shánět. Nikdo
2
o ní ale nevěděl. Sloužící ji hledali po celém hradě, ale královna nikde nebyla. Vyslal vojáky do okolí, ale ti se vrátili s nepořízenou.
Poslal tedy lovčí se psy, ovšem ani ti nejlepší stopaři nezachytili královninu stopu.
Král nevěděl, že se manželka před jezdci ukryla do lánů ječmene. A nevěděl ani to, že mu v ječmenném poli porodila
zdravého synka. 3 Netušil, že se matky s novorozencem
ujali vesničané a poskytli jim jídlo, přístřeší a úkryt.
Vesničané brzy přišli na to, komu pomohli. Chlapečkovi proto začali říkat král Ječmínek a jeho matce prokazovali úctu
jako své panovnici. Královna se ale bála, aby svou přítomností nepřivedla ty dobré lidi do neštěstí. Proto se jednou
v noci se spícím synkem v náručí tiše vyplížila ze své komůrky a ztratila se v ječmenných lánech.
Když královna se svým synkem zmizela neznámo kam, lidé
si mezi sebou začali vyprávět, že až Ječmínek vyroste, vrátí
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se, aby napravil křivdy svého otce. Král Ječmínek jistě bude svůj lid
ochraňovat a bude moudrým a spravedlivým panovníkem.
Než ta doba ovšem nastane, je dobře, že místo Ječmínkova pobytu nikdo nezná. Každým rokem víra v Ječmínka sílila. Od
úst k ústům se šířilo proroctví, že král Ječmínek znovu vyjde
z ječmenného pole tehdy, až bude moravskému lidu nejhůře.
Moravané na svého Ječmínka trpělivě čekají dodnes.

3

Úkoly pro děti:
1. Zahraj si na zlatníka a vytvoř králi Ječmínkovi korunu.
2. V ječmenném poli je schovaný nejen Ječmínek, ale také jeho matka,
jeho vladařské žezlo a koruna. Najdeš je?

1

2
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Počítáme těstoviny
Spočítej těstoviny a doplň správně znaménka

<, >, =.

Doplň
názvy
těstovin
Těstoviny – malé části lidského těla:
Duté špagety: M
Motýlci: F
Neplněné čtverečky:
Plněné čtverečky: R
Svou odpověď pošli do 30. listopadu
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 – těstoviny“. Nezapomeň
připojit své jméno, adresu a věk.

Vrať těstoviny do sáčků. Spoj každou
těstovinu se sáčkem, do kterého patří.
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Kolik špaget je na tomto obrázku?

Ukli zásoby
Aby se toho do spižírny co nejvíc vešlo, musí tam být uklizeno. Pomoz Čiperkovi. Podle pokynů dokresli, kam co patří.
Do police pod oknem patří 2 sklenice s medem.

Do police nad sirupem přidej 4 hřiby.

Do ošatky vpravo od Čiperky ulož 10 brambor.

Vpravo od okna pověs svazek 5 cibulí.

Do spodní police pravého regálu postav láhev
se sirupem.

Vlevo od Čiperky postav soudek se zelím.
Na soudek se zelím postav misku s oříšky.
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Malý – velký tvoří pár
Velké a malé písmeno patří k sobě. Spoj je, pojmenuj správně jednotlivé obrázky. Kdo je sám?
Dokresli mu druhého do páru.
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Co na pole nepatří
Pojmenuj obrázky.
Vyškrtej to, co se na poli ani nepěstuje, ani nepoužívá k polní práci.
Do volných políček nakresli: 2 polní zvířata, 2 „nepolní“ rostliny.
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Oríšky pro ciperku
Čiperka se dostal přímo do ořechového ráje. Roste zde speciální ořechovnice kouzelná – strom, na kterém najdeš
všechny možné druhy ořechů.
Nejprve jednotlivé ořechy pojmenuj.
Potom je spočítej a výsledek zapiš do tabulky.

Zodpověz ořechové otázky:
Kolik oříšků měla Popelka?

Největší ořech na světě váží:
a) přes 400 g
b) přes 4 kg

O jaký druh oříšků šlo?

c) až 40 kg

Název:
Pocet:
14

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Mrkvové bludište
Ve které noře má zajíček schovanou mrkev?
Projdi bludištěm, do správné nory
pak nakresli 10 mrkví.
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O Neposedovi

9. díl

a jeho kamarádech

Blíží se zima a to není pro skřítky ve skalách snadné období. Když zapadnou sněhem,
hodně těžko získávají potravu. Proto jakmile začnou padat první listy ze stromů,
dělají si pořádné zásoby.
Mám ho!
Však rád piješ
šípkový čaj.

Tady máš
košíček.

Na šípky.
Přines ho plný.

Na co?

Dubáčku,
Jasmínko!
Jdu na šípky.

jdeme s tebou!

Copak?

I další dva kamarádi skřítkové si vzali košíčky a vyšplhali se na kopec, kde byl velký šípkový keř,
obsypaný červenými plody. Ale co to? Pod keřem se ozýval tenoulinký pláč...
Kdo to tu pláče?
Kdo já?

já.
Já, šípková víla.
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Můžeš si hrát
s námi.
Baba!

A proč brečíš?
Nemám si
s kým hrát.

ka se smála, až se to krajem rozléhalo.
Hráli si na babu, na schovávanou, na papeže. Šípěn
Ale najednou vykřikla...
Nemůžu si na nohu
stoupnout!

Au, au!

Jeje,
to bude výron.

Co budeme
dělat?
Spadla do díry.

Moje mamka
jí to napraví.

Jak se k vám
dostane?

Nemůžu jít!

Já ji tam
odvezu.

Jsi hodná,
lištičko.

Liška Šípěnku odvezla na zádech. Maminka Šípěnce dávala obklady a pevně
ovazovala její malinkou nožku.
Pár dní ji nechala u nich doma a napekla dobré koláčky. To se Neposedovi
i šípkové víle moc líbilo.

TeĎ už můžeš
domů.

A já natrhám
ty šípky.

Vyberu pro tebe
ty nejlepší!

PřijĎ k nám někdy na
šípkový čaj.
Rádi tě opět uvidíme.
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Ořechové domino
Domino se dá hrát s čímkoliv. Třeba i s ořechy. Čiperka si na svou zásobu oříšků napsal slabiky. Pak se je snažil poskládat do řady tak, aby vytvořily navazující dvouslabičná slova.
Prvního takového ořechového hada složil Čiperka. Na tobě je sestavit další dva. Jednoho z lískových oříšků, druhého z vlašských.
Malá pomůcka:
První ořech je vždy ten, který má slabiku s velkým počátečním písmenem.
Poslední ořech obsahuje slabiku se 3 písmeny.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

K do to ta dy ch ro up e?

sk áš sp oje ní m teč ek . az ie.
1. O br ys ob rá zk u zí lu
2 . O br áz ek si vy ma j po dl e vl as tn í fa nt
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Pomotaná omalová nka
Vybarvi náš trochu pomotaný obrázek.
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Ořechové müsli

Kdo jiný než veverčák Čiperka by měl znát spousty ořechových receptů? Na zimu si z ořechů připravuje vynikající
müsli, které mu spolehlivě vydrží několik měsíců. Tedy pokud ho hned nesní.

Co budeš potřebovat:
200 g ovesných vloček
60 g másla
120 g směsi ořechů
lněná)
2 lžíce medu
50 g hořké čokolády
½ lžičky skořice

100 g semínek (slunečnicová, dýňová,
1 vanilinový cukr

Jdeme na to:
Ořechy nasekej na malé kousky – tohle raději přenech rodičům.
V misce smíchej ovesné vločky, nasekané ořechy a semínka.
Do kastrůlku dej rozehřát máslo s medem, vanilinovým cukrem a skořicí. Opatrně přidej asi 4 lžíce vody.
Rozehřátou máslovou směs vlij do ořechové směsi a promíchej.
Plech vylož pečicím papírem a pak na něj rozprostři připravenou směs.
Dej do trouby a peč při 160 stupních asi 25 minut. Občas promíchej (to také raději přenech rodičům).
Až rodiče zrovna nebudou promíchávat müsli v troubě, popros je, aby nasekali čokoládu na malé kousky.
Zlatavé müsli vyndej z trouby, přisyp čokoládu a promíchej.
Nech vychladnout. Teprve vychladlé müsli totiž správně křupe.
Teď už stačí nasypat tvůj výtvor do dobře uzavíratelné dózy a každé ráno si trošku nandat do misky a zalít mlékem
nebo jogurtem.
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Těstovinové tvoření
Jak tak Čiperka shromažďoval zásoby těstovin na zimu, napadlo ho, že jejich pestrých tvarů by se dalo využít
k vytváření nejrůznějších obrázků. Hned se do toho také pustil. Jestli chceš, můžeš se přidat.

Co je třeba?
těstoviny různých druhů

kvalitní lepidlo nebo tavná pistole

fantazie

S chutí do toho!

Čiperka poprosil maminku, aby mu od každého druhu těstovin trochu odsypala do mističek. Pochopitelně čím víc
druhů se ve spíži najde, tím je tvorba zábavnější.
Pak už si sedl ke stolu a zkoušel jednotlivé kousky skládat do všelijakých obrazců. O něco náročnější bylo vymýšlet
zvířátka či postavičky. Náhle však veverčáka napadlo, že by mohl vyrobit originální ozdoby na vánoční stromeček.
A tady jeho fantazie neznala mezí. Během chviličky měl před sebou pěknou řádku těstovinových hvězd, jednu
krásnější než druhou.
A protože zrovna přišla na návštěvu jeho starší kamarádka fretka Bětka, poprosil ji, jestli by mu ozdoby neslepila
tavnou pistolí. Veverčák je přece jen ještě příliš malý a mohl by se popálit.
Fretka brala opatrně jeden kousek za druhým a lepila je k sobě. Nakonec na hotové ozdobičky připevnila provázek,
aby si je Čiperka mohl pověsit na stromek. Také mu poradila, že by příště mohl zkusit jednotlivé dílky obarvit temperovými barvami. Ozdoby by tak byly ještě rozmanitější.

Těstovinové tvoření
A co ty? Co všechno se ti povedlo z těstovin vyrobit? Čiperka je velmi zvědavý veverčák. Vyfoť
své výtvory a obrázek mu do 30. listopadu 2015 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 „Čiperka – tvoření“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
Čiperka už se nemůže dočkat, až si své těstovinové výrobky porovná s tvými. A jak našeho veverčáka známe, určitě
má přichystanou zase pěknou řádku odměn.
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Klaunka Pepina

& balónková veverka

Pepina chtěla udělat Čiperkovi radost, proto se rozhodla, že ho tentokrát naučí z balónku vyrábět veverku. Jestli
chceš, můžeš se připojit. Zase spolu budeme vytvářet buřtíky a různě je zakrucovat. Tak s chutí do toho!

Co budeš potřebovat:
dlouhý balónek

pumpičku

fix

Jdeme na to:

Balónek nafoukni, na konci nech asi 3 cm nenafouknuté. Druhý konec zauzluj.
Postupuj od konce s uzlíkem. Kroucením vytvoř jeden asi 5 cm dlouhý buřtík – hlavičku.
Na ouška potřebuješ dva menší buřtíky, které za hlavičkou zatočíš, aby se nerozvazovaly.
Krk vytvoříš zkroucením jednoho kratšího buřtíku.
Na přední packy vytvoř dva asi 10 cm dlouhé buřtíky, které zatočíš za krkem, aby se nerozvazovaly.
Tělíčko je buřtík zhruba stejně dlouhý jako přední packa.
Na zadní packy vytvoř dva buřtíky stejně dlouhé jako na přední tlapky. Zatoč je za tělíčkem, aby se nerozvazovaly.
Zbyla ti velká část balónku. Tu ohni a vytvaruj z ní veverčin ocásek.
Fixem veverce domaluj obličej.

3

Tradá! Veverka je hotová.
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Řešení úkolů
Str. 7
5 rozdílů:

Str. 5
Obilné otázky
Z obilí se vyrábí např.: mouka, ovesné vločky,
melta (náhražka kávy), slad (k výrobě piva), škrob,
líh, biomasa (zdroj energie). / V kině pojídáme kukuřici v podobě popcornu. / Autorem
básničky Kuřátko a obilí je František Hrubín. /
V básni se objevuje oves, ječmen, pšenice a žito.

Str. 14
Popelka měla 3 lískové oříšky.
Největší ořechy váží až 40 kg. Jedná se o „Coco de mer“, které rostou na Seychelách.
Vlašský

Lískový

Burský

Pistáciový

Kešu

Kokosový

7

7

6

8

6

5

Str. 18
Ořechové domino
Vlašské ořechy: Prá – ce – la – no – ha – br – zo – bák
Lískové oříšky: Ma – so – va – na – še – ro – sa – ko – za – jíc
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