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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
tak si představte, že jsem byl poprvé v životě nemocný. Někde venku mě ofouklo a musel jsem zůstat
v pelíšku s příšernou chřipkou. Abych se celý den nenudil, navštěvovali mě mí lesní kamarádi a vyprávěli
mi pohádky a nejrůznější příběhy.
Někdy toho ale bylo tolik najednou, že se mi to pak
v mé bolavé hlavičce pomotalo a já jsem měl v noci
dost bláznivé sny.
V nich měl třeba strýček jezevec získat tři zlaté chlupy bratránka medvěda. Myška se zatoulala k sýrové
chaloupce zlé ježibaby. Sněhurka měla za kamarády
sedmero krkavců. Růženka se nepíchla o trn, ale dostala kopřivku a usnula v kopřivách. Otesánek držel
novoroční dietu a zhubl o 40 kilogramů! Ke dvanácti měsíčkům se vydala pro jahody kamarádka fretka
Bětka. A Smolíček s Budulínkem se vypravili za ptákem Ohnivákem.
Přiznám se, že některé ty pomotaniny byly docela zábavné a ráno mě mrzelo, že si své bláznivé sny nepamatuju. Ovšem na co se zapomenout nedalo, to
byl sen o Karkulce, jak s vlkem, myslivcem, beránkem
a zajíčkem slavila Velikonoce.
Něco jsem si k tomu ještě přivymyslel, a jakmile se
mi udělalo líp, vyskočil jsem z pelíšku a připravil jsem
žertovné číslo časopisu s velikonoční Karkulkou.
Přeji vám, aby se vám má bláznivá pohádka líbila,
a hlavně abyste celý rok nebyli nemocní!
Váš veverčák Čiperka
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Soutěže o ceny
V našem časopise najdeš zase celou řadu úkolů. Při splnění některých z nich máš šanci vyhrát zajímavé ceny.
Jaké soutěžní úkoly si pro tebe Čiperka a Karkulka tentokrát připravili?
Křížovka Karkulka
Kraslice
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Výherci z minulého čísla
Křížovka Polární zvířata – Z hromady sněhu na
Čiperku vybafl „Eskymák“. Za to, že se Eskymáka nepolekali a správně tajenku vyluštili, budou tentokrát
odměněni: Kristýna Němcová (9 let), Ondřej Špička
(8 let), Jan Gomboš (12 let), Štěpán Petrtýl (5 let), Renata Kloučková (12 let).
Sněhulákový Čiperka – Zima byla sice letos na
sníh skoupá, přesto se nám to v redakci hemžilo množstvím Čiperků-sněhuláků. Za své výtvory se na odměnu mohou těšit: Daniel a Zuzana Kolkovi (11 a 5 let),
Šimon Vilhelm (3 roky), Markéta Fišerová (14 let), Nikola Kopecká (9 let), Ondřej a Pavel Peňázovi (5 a 12 let).

POZOR!

E lektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz

Kreslení nás baví
Náš beránek přišel o svůj vlněný kožíšek. Dokresli mu ho.
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Vlkovi pro změnu vypadaly všechny chlupy na ocase a na zádech.
K

Dodělej mu pořádně huňatou srst.
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K řížovka

Karkulka

I když naše Karkulka slaví Velikonoce, některé věci zůstávají stejné jako v klasické verzi Červené
karkulky. Co slaví Karkulčina babička, odhalíš, když správně doplníš všechna slova.
Tajenku pošli do 31. března 2016 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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Vyprávěj pohádku
Očísluj obrázky, jak jdou časově správně za
sebou,
a vyprávěj podle nich pohádku o Červené
karkulce.
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Vyrábíme figurky
Ke hře Velikonoční Červená karkulka, která na tebe čeká uprostřed časopisu, budeš potřebovat figurky. Pochopitelně ti postačí i ty z Člověče, nezlob se. Ale chceš-li mít své vlastní originální, vytvoř si je podle našeho návodu.

Jdeme na to:

HLAVA

STŘIH

pe krabico
· Tvrdý papír (nejlé
pidlo
· tužku · nůžky · le
y
· pastelky nebo fix
lavičky“ figurek.
· naši šablonu · „h

STŘIH

Co bu d eš p ot ře bo va t:vý karton)

Na karton obkresli šablony a všechny části vystřihni.
Než začneš figurku sestavovat, můžeš ji libovolně vybarvit.
Nastřihni obě části „tělíčka“ tak, jak je naznačeno, a sesaď je kolmo na sebe dohromady.
Aby figurka lépe stála, přilep ji na kruhovou základnu.
Vystřihni dvě stejné hlavičky a přilep je na příslušnou kartonovou část.
První hrací figurka je hotová. Stejně postupuj i při výrobě ostatních.
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ZÁKLADNA

Veselá velikonoční omalovánka
Jak to vypadá, když Karkulka s kamarády slaví Velikonoce, vidíš i na naší omalovánce.
Karkulka a Čiperka ti přejí veselé vybarvování.
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Velikonoční Karkulka
námé pohádkové postavy slaví stejné svátky jako my. V perníkové chaloupce peče ježibaba vánoční
perníčky jako na běžícím pásu. Hajný Robátko v lese připravuje ty nejkrásnější vánoční stromky. Smrčky, borovičky, jedličky – každý si u něj vybere. Palečkova maminka je zvyklá smažit synkovi koblížky, proto mu
je ráda připraví i na masopustní taškařice. A Karkulka nechodí k babičce jen tehdy, když babička slaví svátek, ale
navštěvuje ji také o Velikonocích. I na Velikonoce v lese holčička zažívá nejrůznější dobrodružství.
Blížily se Velikonoce a Karkulka se jako každoročně chystala navštívit svou babičku. S maminkou upekly beránka a voňavé mazance. Tatínek nařezal vrbové proutky a upletl z nich
velikou pomlázku. Karkulka ji ozdobila barevnými stuhami, pochopitelně červenými.
Pak ještě namalovala velikonoční vajíčka a pomalu se připravovala na cestu. Dobroty
pro babičku dala do košíku a na ně opatrně položila kraslice. Nasadila si červený
čepeček, popadla pomlázku s červenými pentlemi, zamávala rodičům
a vyrazila.
Dobře si pamatovala, jaké měla posledně opletačky s vlkem. Proto si cestou opakovala, že s cizími vlky se nemá bavit.
Sluníčko krásně hřálo, ptáčkové cvrlikali a Karkulce bylo z vší té nádhery
také do zpěvu. Poskakovala po pěšince
a notovala si velikonoční koledy.
Najednou to v křoví u cesty zašramotilo a větvičky zapraskaly. „Vlk!” napadlo okamžitě Karkulku. Ale než
se stačila schovat, vylezl z houští smutný velikonoční beránek.
„Bééé, bééé,“ bečel zoufale a z očí se mu koulely slzy veliké jako
velikonoční kraslice.
„Copak se ti stalo, beránku? Můžu ti nějak pomoct?“ ptala se Karkulka nešťastného zvířátka.
„Ale, blíží se Velikonoce, a to se mi vždycky všechny ovečky smějou, že jsem velikonoční beránek, ale sám neumím velikonočního
beránka upéct. Bééé!“
„Ale to není žádná tragédie,“ zasmála se Karkulka, „pojď se mnou. Jdu k babičce a ta tě naučí báječného beránka
s čokoládovou polevou. Všechny ovečky se budou oblizovat!“
„Hurá!“ zaradoval se beránek, „tak jdeme!“
A šli. Karkulka učila beránka koledy, aby se mohl před poťouchlými ovečkami blýsknout, a vyprávěla mu, jaké
měla posledně v lese trampoty s vlkem. Beránek se zatajeným dechem poslouchal,
když líčila, jak na ni v chaloupce místo babičky čekal zlý vlk.
Vtom zase zaharašilo ve křoví. Holčička i beránek ztuhli. Vlk? Nebo něco ještě
mnohem horšího?
Na cestičku se však přišoural zoufalý velikonoční zajíček a táhl za sebou prázdný
košík.
„Copak se ti stalo, zajíčku?“ starala se Karkulka.
„Strašné neštěstí!“ bědoval zajíček, „rozbily se mi všechny kraslice! Co teď já nešťastník budu dávat dětem? To budou špatné Velikonoce.“
„To přece není žádná hrůza,“ zasmála se holčička, „podívej, tahle vajíčka jsem malovala já a nesu je k babičce. Na, vezmi si je a pojď s námi. U babičky pak spolu s námi
můžeš ozdobit ještě další vajíčka.“
„To je báječné,“ zatleskal tlapkami zajíček, „to budou krásné Velikonoce!“
Protože už byli tři, neděsilo je tolik, když se Karkulka ve svém vyprávění dostala
k tomu, jak spolu s babičkou ležela vlkovi v žaludku. Přesto si však její noví kamarádi
oddechli, když jim popsala, jak myslivec rozpáral vlkovi břicho a ony vyskočily ven.
V ten okamžik se na lesní pěšině objevil myslivec se svěšenou hlavou.
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„Bravo!“ volali beránek a zajíček, „to je ten statečný zachránce malých holčiček a starých babiček!“
„Jojo, zachránce,“ povzdechl si myslivec, „rozpárat vlkovi břicho, to by mi šlo. Ale jak mám z těch zatrolených
proutků uplést pomlázku, na to ne a ne přijít! Vždyť budu všem po smích.“
„A to tě tolik trápí?“ podivila se Karkulka, „jsem ráda, že ti můžu oplatit tvou pomoc. Dívala jsem se na tatínka,
když pomlázku pletl, a naučila jsem se to. Nařež tedy vrbové proutky a přijď k babičce. Ráda tě uvidí,
popovídáme si a já tě naučím pomlázku.“
„Domluveno, platí,“ zaradoval se myslivec, „skočím k rybníku do vrbiček a za chvilku jsem
i s proutky v babiččině chaloupce!“
Beránek, zajíček a Karkulka pokračovali v cestě a myslivec utíkal k nedalekému rybníku.
Za chvilku se všichni sešli u Karkulčiny babičky. To bylo radosti a vítání. Babička
uvázala sobě i beránkovi zástěru a pustili se společně do pečení beránka. Karkulka naučila myslivce pomlázky ze šesti, z osmi i z devíti proutků a on radostně
pletl jednu pomlázku za druhou. Nakonec holčička obarvila vajíčka v cibulových slupkách a spolu se zajíčkem se pustila do zdobení kraslic.
Myslivec jim k tomu vyprávěl veselé historky, které v lese zažil, a beránek zpíval
jednu velikonoční koledu za druhou. Z kuchyně se linula vůně čerstvě upečeného beránka, ošatky se plnily nádhernými kraslicemi a v komoře se vršily
pomlázky s pestrobarevnými pentlemi.
Buch! Buch! Buch! Ve dveřích stál vlk!
Myslivec vytáhl flintu, zajíček popadl pomlázku, beránek se připravil trkat.
Když Karkulka viděla své statečné ochránce, nebojácně se zeptala: „Vlku, proč
máš tak zplihlé uši?“
„To proto, že mi maminka dala za uši za to, co jsem vám provedl.“
„A proč máš tak ohnutý hřbet?“
„To proto, že mě přes něj tatínek přetáhl, abych si pamatoval, že lidi se nejedí.“
„A proč máš tu pracku za zády?“
„To proto, že v ní držím kytici, kterou jsem vám přinesl jako omluvu za své minulé chování. A slibuju, že už nikdy
nic tak hrozného neudělám.“
Myslivec sklonil pušku, zajíček schoval pomlázku, beránek zvedl hlavu. Všichni se rozesmáli a Karkulka s babičkou drbaly vlka za ušima a hladily jej po hřbetě.
Pak si vlk také upletl pomlázku a na Velikonoce vyrazil spolu s myslivcem, beránkem a zajíčkem na koledu.
Pochopitelně nezapomněli navštívit babičku a Karkulku. Od obou dostali nádherné kraslice a pochutnali si na
velikonočním mazanci a sladkém beránkovi. Beránek zazpíval velikonoční koledu a pochlubil se, že letos se mu
už žádná ovce neodvážila posmívat.

Úkoly pro děti:

1

1. Spočítej, kolik kraslic nakonec velikonoční zajíček nazdobil.
2. Aby se ti taky nikdo nesmál, nauč se koledu, kterou umí
i náš velikonoční beránek. Nejprve však musíš doplnit chybějící slova.

2

Upletl jsem 				,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které 			
navštívím a vymrskám.
Než mi dají 				
,
vyplatím je maličko.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Velikonoční tvoření
Karkulka a velikonoční zajíček se pustili do zdobení kraslic. Holčička věděla, že musí zvolit jednoduché způsoby, které zajíček-začátečník zvládne, ale jejichž výsledek je hezký na pohled. Rozhodla se, že jej
naučí vajíčka obarvovat, lepit na ně obtisky, nasazovat jim košilky a dodávat
jim zlatavý třpyt. No, a protože to je Červená karkulka, vajíčka pochopitelně
barvila na červeno. Jestli chceš, připoj se k ní a k zajíčkovi v malé škole zdobení
vajec.

Co budeš potřebovat:
• Vajíčka – úplní začátečníci jako náš zajíček ať raději začínají s vejci uvařenými natvrdo, a teprve až budou zručnější, přejdou na vyfouknuté skořápky.
• Barvu na vajíčka (prášková, nebo tekutá), obtisky, košilky, sada gelových barev se zlatým třpytem – Karkulka
používala tradiční výrobky české společnosti Druchema.
• ocet, nádobu s horkou vodou, sklenici, lžíci

Barvení vajíček
Zvolenou barvu (práškovou, nebo tekutou) rozmíchej
ve ¼ litru horké vody (asi 70 °C) spolu se 3 lžícemi octa.
Do barvy vlož čisté, odmaštěné vajíčko a nech barvu působit.
Podle návodu na obalu zjistíš, jak dlouhou barevnou lázeň
vajíčko potřebuje.
Vajíčko vyndej a nech uschnout.

Lepení obtisků
Tady raději popros ze začátku o pomoc někoho staršího.
Zvolený obtisk na chviličku ponoř do horké vody.
Jakmile jde obtiskem posouvat, přilož papír s obtiskem na vajíčko – obrázkem nahoru.
Papír zpod obtisku vytáhni a obrázek na vajíčku zlehka uhlaď lesklou stranou mokrého papíru.

Košilka
Vybranou košilku navlékni na vajíčko.
Nemusí být ani obarvené, košilky jsou tak krásné, že vyniknou i na bílém vajíčku.
Vajíčko v košilce polož na lžíci a ponoř do horké vody.
Napočítej do tří a „oblečené“ vajíčko vytáhni.

Zlatý třpyt
Tohle barvení opět raději přenechej někomu staršímu, protože efekt se vytváří na horkém vajíčku.
Ty můžeš vybírat, jaké barvy či barevné kombinace se mají použít.
Sada gelových barev s třpytem obsahuje rukavice - navlékni je svému pomocníkovi.
Do dlaně mu nakapej asi 5 kapek vybrané gelové barvy.
Horké, ale suché vajíčko poválejte v dlaních.
Barvu nechte chvilku zaschnout.
Nyní mu do dlaně nakapej 5 kapek zlatého třpytu a vajíčko v dlaních znovu poválejte.
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Třpyt můžeš také nanášet štětečkem a vytvářet z něho zajímavé obrazce.
Stejně tak můžeš gelové barvy libovolně promíchávat, vzniknou ti vajíčka mramorovaná.

Vlkova vajíčka
Vlk se pustil do vaření vajec. Ovšem jen některá se mu podařilo uvařit natvrdo.
Některá jsou naměkko a některá na hniličku.
Rozděl vajíčka do hrnců. Do hrnce s nápisem „natvrdo“ patří vajíčka s tvrdou souhláskou.
Do toho s nápisem „na hniličku“ přijdou vajíčka s obojetnou souhláskou. Hrnec s nápisem
„naměkko“ čeká na vejce s měkkou souhláskou.
Podle barvy hrnce jednotlivá vajíčka vybarvi.
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Pravidla hry najdeš na straně 23.

Velikonoční
Červená karkulka

Karkulčino počítání
Karkulka dorazila na lesní mýtinu, kde bylo rozsypáno spousty velikonočních kraslic. Začala je sbírat do košíku, aby
je donesla své babičce. Za chvilku si všimla, že na mýtině je ještě jeden sběrač – velikonoční zajíček. Když společně
všechna vajíčka sesbírali, dali se do porovnání svých úlovků. Jak to dopadlo?

Dej Karkulce do košíku všechna vajíčka, která na sobě mají násobek čísla 3.
Zajíčkovi vlož do nůše vajíčka s násobky 7.
Kdo našel víc vajec?
Do červené kraslice napiš součet čísel z Karkulčiných vajíček.
Do zelené kraslice zaznamenej součet čísel ze zajícových vajíček.
Do prázdných skořápek napiš čísla, o která by měli zájem oba sběrači.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Počítání oveček
Poté, co si zajíček porovnal s Karkulkou svůj úlovek kraslic, vydal se na velikonoční koledu. Cestou však musel
pomoct beránkovi převést ovečky přes lávku.

Spočítej, kolik je na obrázku oveček.
Řekni Karkulce, kde se schovává vlk.
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O Neposedovi

11. díl

  a jeho kamarádech

rádek. Mezi nimi také Karkulku.

Malý skřítek Neposeda měl spoustu kamarádů a kama

Kdy jí půjdeš
popřát?
odpoledne.

Poj ven!

Proč?

Babička
má svátek!

Nemůžu, peču
s maminkou
bábovku!

Neposeda si říkal, že by mohl jít s Karkulkou popřát babičce do chaloupky u lesa.
Určitě by dostal kus bábovky.
Jenže potkal medvěda Brumlu a ten ho vylákal na med lesních včel.

Vylezu na
strom!

Kde je med?

CHYTEJ!

V dutině
velkého dubu.

dobře,
ale dej pozor
na včely.

A te rychle
pryč.

Neposeda utíkal, co mu nohy stačily, aby ho rozčílené včely, kterým vzal plástev medu, nepobodaly.
Přece jen ale dvě, tři žihadla schytal. Brumla, který nesl plástev, se mu smál, až se za břicho popadal.
A přitom zakopl, natáhl se jak široký, tak dlouhý, a plástev spadla do potoka.
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v chaloupce ...
A je po mlsání.

Babičko, přejeme
všechno nejlepší!

Nebreč, půjdeme
za Karkulkou
k babičce.

Kde jsou?

Karkulko,
ahoj!

TO JE VLK!

Jak známo, vlk sežral babičku i Karkulku. A te chrápal na posteli, břicho plné.

Zmáčknu
mu břicho.
Uááá! A je to.
Ještě, že jste
přišli.

Musíme pro
myslivce!
To zvládnu sám.

Děkujeme,
Brumlo.

Vlkovi prasklo břicho a babička s Karkulkou vyskočily ven. Babička uvařila čaj z malinového listí a všichni si
pochutnali. Přišel i myslivec a měl radost, že tentokrát nemusel břicho vlkovi rozpárat on.
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Karkulka bloudí lesem
Doveď Karkulku k babičce. Cestou sbírej poztrácená vajíčka. Pozor na vlky! Mají chuť na obsah košíku i na samotnou Karkulku!
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Vlku, vlku, koleda
Když se vlk a myslivec vypraví na koledu, může to dopadnout všelijak. Pravděpodobně se pohádají o to, kdo byl
úspěšnější. Předejdi jejich hádce a doplň správně symboly >, <, =.

vlk

symbol

myslivec

Jak to dopadne, když se tito
dva koledníci pustí do zdobení
vajíček?
Vybarvi jednu vlčí kraslici
a jednu mysliveckou.

Kraslice
Jestli se ti vlčí a myslivecká kraslice opravdu povedla, pošli nám ji. Čiperka, Karkulka i ostatní
kamarádi se na ně již teď moc těší. Už mají i přichystáno, čím nejlepší tvůrce odmění.
Obrázky pošli do 31. března 2016 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 – kraslice“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
Vylosovaní výherci získají dárkový balíček od společnosti Druchema.
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Vaječná kuřátka

Karkulka moc dobře věděla, že na Velikonoce se u ní doma objeví nejen vlk a myslivec, ale že určitě zaskočí také
zajíček, beránek a pochopitelně i veverčák Čiperka. Pro své hosty připravila malé pohoštění. Karkulčin recept se
určitě na Velikonoce bude hodit i tobě.

Co bu d eš p ot ře bo va t:

natvrdo
· 6 vajec uvařených
ého tvrdého sýra
· 200 g nastrouhan
arohu
· 250 g měkkého tv
· pepř
· 150 g másla · sůl

Na dokončení:
· kuličky černého pepře (oči)
· červenou papriku (hřebínek a zobáček)
· zelenou petrželku (ocásek)

Jdeme na to:
Máslo rozmíchej s tvarohem a nastrouhaným sýrem.
Vajíčka nastrouhej najemno a vmíchej do tvarohového základu.
Dochuť solí a pepřem, pořádně promíchej a směs nech v ledničce odležet.
Ze ztuhlé směsi vytvaruj kuličky. Na jedno kuřátko potřebuješ jednu menší na hlavičku, jednu větší na tělíčko.
Hlavičku posaď na tělíčko.
Z celého pepře udělej kuřátku oči.
Z papriky vykrájej hřebínek a zobáček.
Z petrželky vytvoř kuřátku ocásek.

2

1

3

Vaječná kuřátka
Karkulčiným hostům
chutnala a jistě
zachutnají i těm tvým.
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Najdi stejné páry
Když Karkulka šťastně dorazila k babičce do chaloupky, pustila se do velikonoční výzdoby. Nějak to však s dekoracemi přehnala. I když z toho jde hlava kolem, ty určitě dokážeš najít stejný pár kraslic, kuřátek, zajíčků a slepiček.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Pep i n a č a r u j e

Šátkové kouzlo

Čiperka seznámil Karkulku se svou kamarádkou klaunkou Pepinou. Ta se rovnou vytasila s novým kouzlem. A protože ví, jak má Karkulka ráda červenou barvu, čarovala s červeným šátkem. Kouzlo je tak jednoduché, že jej v pohodě zvládneš levou zadní packou.

Co budeš potřebovat:
malý tenký šátek
„náhradní“ palec – jedná se o tradiční kouzelnickou pomůcku, kterou seženeš v obchodech s kouzelnickými
potřebami či ptákovinami; tento gumový palec by měl být k nerozeznání od tvého vlastního (ovšem Pepina schválně použila tmavší, aby byl návod jasný)

Jdeme kouzlit:
Náhradní palec si nasaď na palec levé ruky.
Ukaž svému publiku šátek ze všech stran.
Pravou ruku sevři v pěst a nenápadně do ní ukryj náhradní palec.
Teď do pravé pěsti začni pěchovat šátek. Diváci si myslí, že jej schováváš do dlaně, ale ty jej zatím cpeš do palce.
Poslední cípek pořádně do dlaně zamáčkni palcem levé ruky. Přitom si na něj nepozorovaně nasadíš náhradní palec.
Levý palec schovej do levé dlaně, levým ukazováčkem poklepej na pravou pěst.
Raz, dva, tři. Rozevři pravou dlaň – je prázdná, šátek zmizel.
Teď rozevři levou dlaň, aby se diváci přesvědčili, že ani tam šátek není.

1.

4.

6.
5.
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Velikonoční Červená karkulka
Návod na hru

Snaž se co nejrychleji dojít až k babičce do chaloupky. Házej kostkou a postupuj podle počtu bodů na kostce.
Cestou však musíš plnit různé úkoly a překonávat překážky.
A – Karkulka potkala beránka. Ten ji kus cesty popovezl. POSTUP VPŘED VE SMĚRU ŠIPKY.
B – Karkulka zakopla o kořen, upadla a z košíku se jí vykutálela vajíčka. Musí je posbírat. STOJÍŠ 1 KOLO.
C – Červená karkulka potkala vlka - koledníka. Než ji pořádně vyšupal a ona mu namalovala vajíčko, zdržela se.
STOJÍŠ 2 KOLA.
D – Hurá, zkratka! PŘEBĚHNI PO MOSTĚ PŘES POTOK.
E – Velikonoční zajíček potřebuje pomoc. HOĎ KOSTKOU. Padne-li liché číslo, nakresli a vybarvi kraslici.
Padne-li sudé číslo, řekni velikonoční koledu. Až úkol splníš, HÁZEJ JEŠTĚ JEDNOU.
F – Karkulka se ztratila v lese. Musí najít cestu. STOJÍŠ 1 KOLO.
G – Bác! Pád do potoka! Proud odnesl Karkulku kus cesty zpět. VRAŤ SE VE SMĚRU ŠIPKY.

Řešení úkolů

Str. 21
Najdi stejné páry

Str. 9
Velikonoční zajíček ozdobil 17 vajíček.
Beránkova koleda:
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Str. 14
Karkulčina vajíčka:
3, 15, 24, 9, 12, 6, 30
– součet čísel = 99
Zajíčkova vajíčka:
14, 49, 56, 27, 70, 35, 28, 30, 7
– součet čísel = 316
Karkulka i zajíček by měli zájem např. o čísla
21, 42, 63.
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Do konce března
za akční cenu 19,90 Kč.

