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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
prázdniny jsou sice už dávno pryč a vy už jste znovu
zamířili do školek a škol, ale dovolte mi jednu malou
vzpomínku na léto. Dívali jste se taky na olympiádu
v Riu? Já se svými zvířecími kamarády občas ano.
Sova Emilka stejně v noci nemůže spát, netopýr Radim
je na tom podobně. Takže když nám každé ráno podrobně líčili, co všechno viděli, na pár sportovních přenosů jsem se s kamarády podíval. A všichni jsme byli
nadšeni! Už nevím, kdo přišel s nápadem uspořádat
v našem lese zvířecí olympiádu. Každopádně jsme byli
všichni pro. Dokonce i klokan Hubert, který sem přijel
na prázdniny až z daleké Austrálie, se do našeho sportovního zápolení zapojil.
Jak to na naší lesní olympiádě vypadalo, jsem pro vás
poctivě zaznamenal v tomto čísle časopisu.
Běžně bývá kozel zahradníkem, my jsme však z kozla
udělali hlavního rozhodčího, a hlavně pekaře medailí.
Obou rolí se zhostil skvěle a ve všech lesních příbytcích se stále ještě pohupuje dost medailí z naší zvířecí
olympiády.
Jak se říká: „Sportu zdar, a lesní olympiádě zvlášť!”
Hodně zábavného sportovního zápolení
na následujících stránkách
vám přeje váš kamarád
veverčák Čiperka.
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Soutěže o ceny
Samotné sportování je vlastně také soutěžení, ale i tak
si sportovec Čiperka připravil několik úkolů, ve kterých
na vás čeká ještě jiná odměna, než jsou pomyslné stupně vítězů.
Vlajka
		
Křížovka – Sportování
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Výherci z minulého čísla
Křížovka: Ve znalosti pouťových atrakcí jste opravdu
mistři. Správně jste odhalili, že Čiperka vyrazil na pouť
do městečka „Čiperov“. Tentokrát se štěstí usmálo na
tuto pětici: Eliáš Čagánek (6 let), Julie Folková (9 let),
František Peterka (7 let), Václav Dobal (6 let), Jaroslava
Tesaříková (6 let).
Klaun: U nás v redakci to vypadalo jako na mezinárodním srazu klaunů. Opět jste prokázali velikánskou
fantazii a šikovnost. Čiperkovi se nejvíce líbily výtvory
těchto šikulů: Martiny Preslové (10 let), Josefa Hořavy
(8 let), Dominiky Blažkové (4 roky), Matěje Mužíka
(2 roky) a dětí z přípravné třídy ZŠ Bochov (5–6 let).

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

Kreslení nás baví
Bez vlajky se neobejde žádná olympiáda. Naše vlajka však čeká, až ji doděláš.
Obtáhni tečkované čáry
a propoj
olympijské
kruhy. Schválně, zvládneš
kruhy správně
vybarvit?

Spoj čísla, získáš tak druhý olympijský symbol.

Vlajka
Na lesní olympiádě musí
zvířátka mít i originální
olympijskou vlajku.
Navrhni ji.
Její obrázek nám pošli
do 25. listopadu 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 – vlajka“.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu
a věk.
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K řížovka

Sportování

Nejen lidští, ale i ti zvířecí sportovci používají ke svým výkonům nejrůznější nářadí a náčiní.
Pojmenuj správně zobrazené sportovní vybavení. Odměnou ti bude, že se dozvíš, co je odměnou
pro ty nejlepší sportovce.
Tajenku pošli do 25. listopadu 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.

6

1
5

3
7

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4
7.

4

Hod vlaštovkou
Hod papírovou vlaštovkou na terč se všem zvířátkům moc líbil. Na obrázku vidíš výsledky zvířecích medailistů.
Tvým úkolem je spojit terč se správnou vlaštovkou.
Sečti čísla na vlaštovce, součet se shoduje s jedním z čísel na kmenech stromů.

Dopočítej číslo
chybějící na vlaštovce.
Součet čísel z vlaštovky
se musí shodovat
s číslem na terči.

Běh přes překážky
V překážkovém běhu si to mezi sebou rozdali vlk, lišák a medvěd. Aby však mohli nastoupit do drah, musíš jim je
nejprve dokreslit.
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Kdo běžel ve které dráze, poznáš podle barevných puntíků na startu. Shodují se s barvou startovního
čísla našich běžců.
Seřaď kameny od nejmenšího po největší. Z písmen pak zjistíš, který závodník spadl do vody.

Jak se kdo jmenuje? Podívej se na tabulky, postupuj po řádcích a vypisuj barevná písmenka.
Z první tabulky získáš zvíře, z druhé jeho jméno.
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Kdo překážkový běh vyhrál? Podívej se na běžeckou trať. Najdeš tam poschovávaná písmena.
Z nich složíš jméno vítěze.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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O bramborové medaili
dysi dávno žily v Podivném království čtyři sestry. Nejstarší
Zlatěnka 1 se od rána do večera ověšovala zlatými šperky
1
a zhlížela se ve zlatém zrcátku, jestli dělá čest svému jménu
a opravdu se třpytí jako zlato. Druhorozená Stříbřinka 2 spatřovala krásu
jen v šatech posázených blýskavými kameny, které do všech stran vysílaly stříbrné paprsky. Třetí Bronzilka 3 se odmítala bavit s kýmkoliv, kdo
neměl pleť stejně bronzově opálenou jako ona. Nejmladší sestra byla nevlastní, odstrkovaná a opovrhovaná. Starší sestry ji už jako malou navlékly
do roztrhaného pytle od brambor, a proto jí od dětství říkaly Brambora 4 .
Brambora musela plnit všelijaká nesmyslná přání, která si její sestry vymyslely. Pro Zlatěnku obcházela všechna zlatnictví v království a hledala ty nejhezčí šperky.
Stříbřinka ji posílala do Diamantových hor,
aby tam pro ni ze skal dobývala nejtřpyti2
vější kameny. Bronzilka ji vyháněla daleko
za hranice království až do vzdálených již
ních zemí, aby tam Brambora pátrala, jestli není někdo opálenější než Bronzilka a jestli mudrcové nevymysleli prostředek, jak mít ještě bronzovější pleť.
A tak Brambora odmalička poznávala každý kout Podivného království, šplhala
po vysokých horách a rozmlouvala s cizími učenci. Tak to šlo dlouhá léta.
Jednoho dne král Podivného království vyhlásil, že je nejvyšší čas, aby si princ
Sportoslav vybral nevěstu. A jak bylo v Podivném království zvykem, o budoucí
královně mělo rozhodnout sportovně-vědomostní zápolení.
V celé zemi nastalo ohromné pozdvižení! Všechny neprovdané dívky a ženy se už
viděly na trůnu po boku švarného Sportoslava. A všechny se také na turnaj o princovu ruku dostavily.
První soutěžní disciplínu představoval test znalostí Podivného království. Vždyť
budoucí královna přece musí vědět, jaké zemi vládne! Adeptky na královnu měly zodpovědět jednoduchou
otázku: Kolik měst a vesnic je v Podivném království?
„Mě zajímají jen místa, kde jsou zlatnické krámy. A ty jsou pouze ve třech městech. Zbytek mi je k ničemu,“ prohlásila Zlatěnka.
„Pro mě jsou důležité Diamantové hory, jedině tam jsou naleziště třpytivých drahokamů. Co mi je do nějakých
měst!“ odpověděla na soutěžní otázku Stříbřinka.
„Sluneční opalovací lázně jsou jen v hlavním městě. Nikde jinde se neopálím, tak co bych se zajímala o nějakou
vesnici!“ odvětila Bronzilka.
„V Podivném království je 28 měst, 53 vesnic, 6 usedlostí, 5 lesních samot a 9 horských chýší,“ s přehledem
vyjmenovala Brambora. Vždyť měla království prochozené křížem krážem!
Porotci pečlivě zaznamenali odpovědi sester i ostatních vdavek chtivých žen.
Sportoslav pak zadal další úkol: „Královna musí o svůj lid pečovat. Musí však být také
3
vytrvalá a vydržet dlouhé jízdy při cestách po království. Každá z vás ať tedy co
nejrychleji najde a přiveze lék pro mou nemocnou sestřičku.“
Zlatěnka usoudila, že princeznu potěší šperk, a nechala se v nosítkách
donést do nejbližšího zlatnictví. Stříbřinka si ze šatů jednoduše odstřihla nejmenší diamant, aby jím vrátila lesk do
princezniných očí. Ona přece nikam jezdit nebude!
Bronzilka princezně doporučila, ať jede na jih
za sluníčkem. Brambora se však rozběhla
do Diamantových hor, na jejichž hřebenu
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v hlubokém sněhu rostla zázračná bylina, která jediná mohla princeznu vyléčit. Vydrápala se na nejvyšší horu, vyhrabala ze sněhu
4
křehký kvítek a svižně jako kamzík s ním seskákala z příkrého svahu
a doběhla zpět do zámku.
Přísní porotci opět bedlivě zkoumali jednotlivé léčebné rady i sportovní výkony budoucích královen.
Třetí úkol zadal dívkám sám král: „Na těchto pergamenech jsou žádosti tří sousedních králů. Přečtěte si je
a poraďte princi, jestli má prosbám vyhovět.“
Zlatěnka, Stříbřinka i Bronzilka se odmítly listinami v cizích jazycích
zabývat, na to prý si najmou zástup rádců. Brambora vše pečlivě prostudovala, přeložila do jazyka Podivného království a k překladům
připsala i svůj názor, zda by mělo být žádostem vyhověno a proč.
Vždyť se do všech těchto zemí dost nacestovala a dobře věděla, jak
to za hranicemi vypadá.
Porota tento úkol vyhodnotila poměrně rychle.
Poslední zkoušku si připravila královna: „Co je pro královnu nejdůležitější?“ zeptala se shromážděných dívek.
„Oslňovat svými šperky,“ nezaváhala Zlatěnka.
„Zářit na dálku v nádherných šatech,“ blýskla se Stříbřinka.
„Dbát na sebe, hodně odpočívat a opalovat se na sluníčku,“ dodala
Bronzilka.
„Důležité je všechno to, z čeho nás tu zkoušíte. Vytrvalost, nezdolnost, znalost Podivného království, schopnost domluvit se s cizími
vyslanci. Rozvaha a dobrý úsudek. Láska k lidu a k princi Sportoslavovi,“ spustila Brambora. Princ obdivně zíral
na dívku v bramborovém pytli, která zde všem dokázala, jak je moudrá, laskavá, obětavá a pilná.
A přestože se nádvoří pomalu halilo do večerního šera, všem se najednou rozjasnilo a pochopili, kdo Sportoslavovu ruku získal. Princ na důkaz své lásky pověsil Bramboře na krk zásnubní medaili a nehezké jméno jí změnil
na Barborka.
Konala se slavná svatba a Sportoslav s Barborkou spolu Podivnému království vládli dlouho a šťastně. Na památku královny Barborky pak vítězové všech královských sportovních her získávali bramborovou medaili.
Ano, ano. Jsou na světě místa, kde mají radši bramborové medaile a nepachtí se za zlatými, stříbrnými a bronzovými.

Úk o l y p r o dě t i :
1. Navrhni zlatou, stříbrnou, bronzovou a bramborovou medaili Podivného království.
2. Byl by z tebe dobrý vládce naší země? Vyzkoušej náš minitest:
Napiš 4 nejlidnatější města ČR:
Napiš data alespoň 3 státních svátků:
Prezident republiky se jmenuje:
Nakresli vlajku ČR:
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Plavání
V závodě na 50 metrů jakýmkoliv způsobem se do finále dostali kachna, žába, bobr a vydra.
Aby závod splňoval olympijská pravidla, musí být jednotlivé dráhy od sebe odděleny.
Tento úkol čeká na tebe.
Vezmi si pravítko a tužku a spoj kolíky stejné barvy. Obrázek dovybarvi.
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Ve které dráze kdo startuje?
Za každý startovní blok napiš správného závodníka. Kdo kam patří, ti prozradí poslední číslice
startovních čísel plavců.
Protože si každý mohl vybrat jakýkoliv styl, plave každý úplně jinak. Znak, motýlek, kraul i prsa – všechny
plavecké styly najednou! Pomůžou ti naše nápovědy přijít na to, kdo jak plave? Výsledky zapiš do tabulky.

Plavecký styl
vydra

žába

kraul

bobr

Znovu se podívej na startovní čísla závodníků. Seřaď je podle prostřední číslice od nejnižšího po nejvyšší.
Takto se plavci umístili od prvního do čtvrtého místa. Výsledky zapiš do tabulky.

Jak to celé dopadlo?

Plaveck ý styl

Pořadí

kachna
žába
bobr
vydra
Po závodě zůstaly na dně jezírka plavecké brýle. Který závodník je ztratil?
Spočítej, kolik diváků má na hlavě čepici.
Počet čepic se shoduje s číslem dráhy zapomnětlivého plavce.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Není akvabela jako akvabela
Výkony vydřích akvabel vzbudily mezi zvířátky veliké nadšení. Podívej, jaké nádherné figury dokázaly vydry
ve vodě vytvořit. I když se může zdát, že jsou oba obrázky stejné, není to tak. Akvabely se v 7 maličkostech liší.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Skok do výšky
Skok do výšky probíhal se zahraniční účastí. Až z daleké Austrálie přiskákal známý skokan klokan Hubert. Proti
němu se postavil domácí šampion zajíc Václav. Jak jejich zápolení dopadlo?
Zápis skokanských pokusů vidíš v tabulkách. Úspěšný pokus se zapisuje kolečkem, neúspěšný křížkem a vynechaná výška minusem.

Zajíc

Pokud skokan uspěl, nakresli na stojan laťku
ve správné výšce. Použij barvu odpovídající číslu.

80 90 100 110 120 125 130
°

– ××° ° ××° ×° ×××

klokan
80 90 100 110 120 125 130
–

°

° ×° ××° ° ×××

Podle zápisů pokusů
jistě dovedeš vyplnit
následující tabulku.

zajíc

klokan

s koky celkem
ús p ěš né p okus y celkem / /
°
neús p ěš né p okusy celkem /×/
v yne cha né v ýš ky celkem /–/
Znáš pravidla skoků do výšky? Poznáš, kdo závod vyhrál?
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Lesní gymnastika
Zaječice, vlčice a myška jsou nejlepšími sportovními gymnastkami.
Tvým úkolem je zjistit, která z nich vyhrála cvičení na kmeni – kladině, která přeskok klády, která předvedla
nejlepší sestavu na trávníku a která se nejlépe točila na hrazdě – větvi.
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Cvičení na kladině — kmeni
Projdi bludištěm. Dostaneš se k barevnému trikotu,
který má na sobě vítězka cvičení na kladině.

Cvičení
na hrazdě — větvi
Vítězka po sobě na hrazdě nezanechala
žádné stopy. Zato po gymnastkách na druhém a třetím místě zde něco zbylo. Pořádně si prohlédni obrázek a jistě na správné
řešení přijdeš.

Prostná na trávníku

Přeskok klády
Z tabulky vyškrtej všechna čísla. Písmena
čtená po řádcích ti pak odhalí, jakou ozdobu
má ve vlasech vítězka přeskoku.

Do květu zapiš, kolik těchto kvítků je na
trávníku pro prostná cvičení. Počet květů
se rovná počtu písmen jména vítězky této
disciplíny.

Vyhrála
kladina
Vítězky jednotlivých
gymnastických disciplín
zapiš do tabulky.

v ý s le d k y :

hrazda
přeskok
prostná

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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O Neposedovi

  a jeho kamarádech

15. díl

Když byla v Riu letní olympiáda, Neposeda seděl doma u televize a nic a nikdo ho od ní nedostal.
A v hlavě se mu rodil plán.
Skákat
přes větev.

Snadno.
Plavat můžeme v rybníku.

Uděláme si
olympiádu v lese.

Jak?

Taky běhat po
cestě ke kapličce.

To je pravda!

Kdo se hlásí?

Házet šišky co
nejdál.

já!
já!
Šplhat
na borovici.
já taky!

Vůbec mě to
nebaví.

Závodit chtěla spousta
zvířátek. Ale jak začali,
tak také rychle skončili.
Zajíc byl ve skoku přes
větev samozřejmě nejlepší,
ale to se vůbec nelíbilo
veverce, na kterou se zase
zlobila liška, protože
neumí šplhat po stromech.

Co to tu
všichni provádíte?
To je fakt
nuda.

Ty jsi naše
záchrana, vojto!
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Chceme si udělat
olympijské hry.

Ty, medvěde,
házet šiškami.

To jepřece jednoduché.
Zajíci, králíci budou
skákat přes větev...

Ryby plavat,
žáby skákat do
rybníka.

A nevíme
jak na to.
No, a my běhat.

Neposedův kamarád Vojta to dobře vymyslel. Závody se opravdu povedly. Přes větev nejvýš vyskočil zajíc Ouško, šiškou nejdál
dohodil medvěd Brumla, ve skocích do rybníka zvítězila žába Berta, nejrychleji přeplavala rybník štika Hedvika. Ale co to,
u kapličky je nějaký problém...

Mně se zdálo,
že to bylo úplně
stejně.

Já tu byla
první!

Ne, tlapkou jsem
se kapličky první
dotkla já!

co budeme
dělat?
Lištička Vlastička
byla o malý zobáček
rychlejší.
Já to viděl
shora a naprosto
přesně.
Vida, jestřáb má
přece ty
nejbystřejší oči.

Tak tedy dobrá.

Neposedova maminka udělala vítězům medaile z barevných lístků, které právě začaly padat ze stromů. Zlaté z javoru,
stříbrné z osiky a bronzové z dubů. Navlékla je na řetízky upletené
z pavučinek, kterými pavoučci ozdobili ploty, větve stromů a suchou trávu. Lesní podzimní olympiáda se opravdu vydařila.
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Golf s krtky
Jezevec Karel si chtěl na lesní olympiádě vyzkoušet golf. Místo jamek se hráči trefovali do krtin.
A protože krtci míčky zásadně nevrací, potřebuje Kája na každou „jamku“ jeden míček.
Kolik míčků bude jezevec potřebovat na celý golfový turnaj?
Spočítej krtiny. Výsledek zapiš.

Golfové jamky mají být
očíslované. Spočítej míčky
kolem jednotlivých krtin,
číslo napiš na krtinu.

Pokud máš „jamky“ očíslované,
můžeš je spojit v pořadí,
jak u nich Karel hrál.
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Výsledek:

Stupně vítězů
Kdo v celkovém součtu lesní olympiádu vyhrál? To vidíš na našem obrázku, který však potřebuje vybarvit.

Rozhodčí peče medaile
Sladkou odměnou pro vítěze budou pochopitelně medaile. Zodpovědného
úkolu je pro soutěžící napéct se chopil sám hlavní rozhodčí kozel Pankrác.
Pokud se s kamarády na podobné soutěžní klání také chystáš, překvap je
vlastnoručně upečenými medailemi podle Pankrácova návodu.

Co vše ch no si Pa nk rá c př ipr av il:

250 g tuk u na peč ení
uky na vál
370 g hla dké mo uky + troc hu mo
troc hu mlé ka
1 van ilín ový cuk r
125 g mo učk ové ho cuk ru
daj í se
vyk rajo vát ka (ko lečk o a čísl ice –
vál
peč icí pap ír
plec h
nem á, s med aile mi si ma ličk o
běž ně seh nat v obc hod ech ; kdo je
em)
poh raje a čísl a vyř ízne ten kým nož
ová ní kole ček
zav aře nin u z lesn ích plo dů na slep
ailí
stuž ku na zav ěše ní hot ový ch med

Jak postupoval:
Ze surovin kozel vypracoval vláčné těsto. Hmotu důkladně propracoval a nechal hodinu odpočinout v ledničce.
Na kuchyňský vál nasypal trochu hladké mouky a těsto na ní rovnoměrně rozválel na placku tlustou asi 5 mm.
Z placky vykrajoval kolečka. Ve všech v horní části vykrojil malou dírku. U poloviny koleček ještě veprostřed
vykrojil číslici.
Kolečka přendal na plech vyložený pečicím papírem.
Medaile se pečou ve středně vyhřáté troubě, dokud nezískají zlatavý nádech (asi 10 minut).
Jakmile měly medaile tu správnou barvu, poprosil kozlík dospěláky, aby horký plech z trouby vytáhli.
Když kolečka vychladla, slepil je Pankrác zavařeninou. Vždy jedno kolečko s číslem a jedno plné.
Dával bedlivý pozor, aby horní dírky vyšly na sebe.
Horním otvorem každé medaile potom provlékl stužku a její konce svázal.
Sladké medaile jsou připravené k zavěšení na krk. Hlavní rozhodčí
ti přeje hodně sportovních úspěchů a dobrou chuť.

1

4

2
3
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Vlaštovka z papíru
Hod vlaštovkou na terč vyžaduje speciální papírovou vlaštovku
zvanou oštěp. Vlaštovkoví odborníci tvrdí, že tento model je
dokonale uzpůsoben pro lety do dálky a k přesnému
zasažení cíle.
Nevěříš? Tak si vlaštovku vyrob a vyzkoušej ji.

Co budeš potřebovat:
papír velikosti A4 (jako velký školní sešit)

S chutí do toho:
Papír přelož na půl a znovu rozlož.
Levý i pravý horní roh přehni ke středové ose.
Levou hranu přelož rovnoběžně se středovou osou, asi 1,5 cm od této osy. Postup zopakuj i na pravé straně.
Špičku přehni k místu, kde se stýká přehnutý pravý a levý roh.
Vlaštovku přelož doprava podél středové osy.
Vrchní křídlo přehni doleva v místě pravého horního rohu.
Asi 1,5 cm od vnějšího okraje přehni konec křídla zpátky doprava.
Stejným způsobem vytvoř i druhé křídlo.
Hotovou vlaštovku můžeš libovolně vybarvit, aby byla poznat mezi vlaštovkami soupeřů. Nebo můžeš na skládání
rovnou použít pestrobarevný papír, třeba stránku z nějakého staršího čísla časopisu Čiperka.
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Pepina a kouzelný hod do dálky
Nebyla by to naše klaunka Pepina, aby i na lesní olympiádu nepřišla s naprosto originální
disciplínou – hodem klaunským nosem do dálky, nebo chcete-li i do výšky. A že je v tom zase nějaká její
kulišárna, na to se můžete spolehnout.

Co b u d e š p o tř e b o
v a t:

Jaká jsou pravidla hodu klaunským nosem:

• k la u n sk ý n o
s

Nos si nasaď na ukazováček své „házecí“ ruky.
Nyní přichází na řadu tradiční trojí kouzelnické opakování. Ruku zapaž

a vymršti dopředu jako při házení míčem, nos je stále na nataženém ukazováčku.
Zopakuj to podruhé, potřetí, ovšem při třetím zapažení nos nenápadně stáhni z prstu a schovej v dlani.
Ruku prudce vymršti – všichni vidí prázdný prst a ty se společně s nimi rozhlížej, kam až asi nos doletěl.
Určitě někam hodně daleko, protože jej nikde není vidět.
Dobrá zpráva pro všechny kamarády naší klaunky. Pepina má konečně vlastní webové stránky. Dozvíte se na
nich, co všechno Pepina umí i jak ji kontaktovat, pokud byste si ji chtěli pozvat na vlastní oslavu.
Jukněte tedy na www.klaunka-pepina.cz.
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2.
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5.

6.

Řešení úkolů
Str. 7
Červená dráha – medvěd Michal		
Modrá dráha – lišák Ludvík			
Zelená dráha – vlk Viktor

Do vody spadl Michal.
Překážkový běh vyhrál Viktor.

Str. 11
Dráha č. 1 – kachna – kraul – 1. místo
Dráha č. 2 – žába – prsa – 2. místo
Dráha č. 3 – bobr – znak – 4. místo
Dráha č. 4 – vydra – motýlek – 3. místo
Brýle ztratila žába.

Str. 12
7 rozdílů:

Str. 13

zajíc

klokan

13

11

ú s p ě š n é p o kus y celkem / /
°

5

5

n e ú sp ě š n é p okus y celkem /×/

8

6

v y n e c h a n é v ýš ky celkem /–/

1

1

s koky ce l ke m

Vyhrál klokan Hubert, protože 125 cm překonal na první pokus, zatímco zajíc Václav až na druhý.
Str. 15
Kladina – myška		
Hrazda – zaječice		

Přeskok – vlčice
Prostná – myška
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Startujeme
1. prosince 2016

V PRODEJNÁCH

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
Sledujte letáky, časopisy
a webové stránky
www.coopclub.cz

