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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
také rádi sbíráte kdeco? Já strašně rád! Proto mě potěšilo, že v COOPu připravují zbrusu novou sběratelskou
akci pro děti – magnetické kartičky dinosaurů. Já jsem
sice nikdy žádného dinosaura nepotkal, ale rád si o nich
čtu, s lesními kamarády si na ně občas hrajeme a baví mě
vytvářet veleještěry z kdečeho.
Nedávno jsme s fretkou Bětkou uvažovali, jestli dinosauři chodili také do školky a do školy. Slyšel nás zajíc Václav
a hned se nám začal posmívat, že jsme hloupí. Prý v pravěku žádné školy a školky neexistovaly. Co by se tam asi
dinosauři učili? A jak by to vypadalo, kdyby v jedné třídě
seděl s býložravými veleještěříky třeba tyranosaurus rex?
Přiznávám, že má Václav asi pravdu. Ale přesto se mi
myšlenka dinosauří školky moc zalíbila. Vytvořil jsem ji
alespoň na stránkách tohoto čísla časopisu. Seznámíte
se zde se čtyřmi malými dinosauříky, kteří vás provedou
celým školkovým děním. A dozvíte se něco o tajemném
Coopsaurovi, který se schovává i ve sběratelské akci Svět
dinosaurů. Ta startuje už 10. května a máte dva měsíce
na to, abyste získali všech 16 dinosauřích magnetek a při
troše štěstí i vzácného Coopsaura. Kdo jej najde, odměna ho nemine!
Ale teď už hurá do dinosauří školky za našimi čtyřmi kamarády.
Příjemnou zábavu
vám přeje
veverčák Čiperka.
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Soutěže o ceny
Také v dinosauří školce se velice často soutěží. Jestli
chceš, můžeš vyzkoušet následující soutěžní úkoly.
Křížovka − značky 		
Coopsaurus

str. 4
str. 19

Výherci z minulého čísla
Maškarní křížovka: Odhalit v maškarní tajence
slovo „karneval“ nebyl opravdu žádný problém.
Úspěšných luštitelů bylo nepočítaně, ovšem s odměnou mohou tentokrát počítat tito: Jolana Kubrychtová
(7 let), Zdeněk Knap (9 let), Adéla Antoniová (8 let),
Sandra Horáková (5 let), Marcela Dubinová (6 let).
Maska: Na maškarní jste se vydali v nejroztodivnějších kostýmech. Všechny byly nápadité a jedinečné. Čiperku nejvíce zaujali tito maskovaní kamarádi:
Tereza Kosová (5 let), Diviš a Světla Pištěkovi (4 a 7 let),
Vanessa Vondrejsová (5 let), David Blaschko (3 roky),
Agáta Macková (2,5 roku).

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

První den ve školce
Dobrý den, děti, vítám vás ve školce,
kde se toho během roku mnoho užitečného naučíte,
ale také si budete hodně hrát a soutěžit. Ten nejšikovnější
z vás získá na konci roku titul COOPSAURUS
a za mnoho a mnoho let po něm budou toužit všechny děti.
Na začátek mi o sobě něco řekněte, abychom se lépe poznali.

Spoj obrázek dinosaura se jménem a správným popisem. Barvy ti napoví,
které jméno patří ke kterému popisu. Stejnou barvou vybarvi i dinosaura.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

3

y
k
č
a
n
z
—
a
k
v
o
ž
í
Kř
I dinosauři mají ve školce své vlastní značky, aby věděli, na kterou větev si mají pověsit šálu a čepici
nebo které je jejich místo u stolu. Pokud správně doplníš názvy značek, odhalíš, jak se naše dinosauří
školka jmenuje.
Řešení křížovky pošli do 31. května 2017 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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Hnízdo na spaní
Naši čtyři kamarádi se hned na začátku roku naučili, jak si postavit hnízdo na spaní. Jeden si jej vytvořil z větví,
druhý z listí, třetí z trávy. Čtvrtý si vyhrabal jámu v zemi.
Kdo do kterého hnízda patří?
Dovedou tě tam dinosauří stopy.
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Dinosauří vejce
Péče o vejce je něco, co se musí naučit každý malý dinosaurus.
Musí svá vajíčka rozeznat mezi ostatními a bedlivě dohlížet na
to, aby se nevykutálela z hnízda.
Vyzkoušej si, jak by šla péče o vajíčka tobě.
Vypočítej příklady a podle barevné legendy
vejce vybarvi.
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Barva vejce se shoduje s barvou dinosaura.
Kolik jich patří každému z našich čtyř kamarádů?
Kolik jich mají v hnízdě a kolik zakutálených mimo něj?
Výsledky zapiš do tabulky.

vejce v hnízdě

vejce mimo hnízdo

vejce celkem

Tibor
Apolena
Stela
Hynek

6

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Shánění potravy
Ve školce se naše čtveřice také učí hledat potravu. Nejvíce jim chutnají čerstvě natrhané listy.
Naše obrázky zachycují, jak si dinosauři vedli při sběru listů v pondělí a v úterý.
Najdeš pět rozdílů?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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O hubeném O tesánkovvi
pravěkých dobách žil na ostrově Saurie šlechtický dinosauří rod – žroutosaurus rex. Žroutosaurové se
celý den jen cpali, tloustli a nic nedělali. Pracovat za ně museli nížinní dinosauři. Kdo špatně plnil své
povinnosti, toho žroutosaurové sežrali.
Do bohaté žroutosauří rodiny se jednoho dne narodil malý dinosauřík. Otec byl ze synka nadšený a honem pozval dinosauří sudičky, aby chlapci předpověděly budoucnost. Připravil pro ně bohatou hostinu, aby je dobře
naladil a sudičky pak byly k chlapci štědré.
První sudička nad hnízdem s miminem pronesla: „Ty budeš výjimečný a celá Saurie nad tebou bude žasnout.“
Druhá dodala: „Ty změníš žroutosauří zvyklosti a zapíšeš se do dějin.“
Třetí, která na hostině nenašla své oblíbené pochoutky, však zavěštila: „Ty svým rodičům přineseš velké trápení
a připravíš je o střechu nad hlavou!“
Rodiče se předpovědi vyděsili, ale dělali, že ji přeslechli a že platí jen první dvě proroctví.
Malý žroutosauřík se měl čile k světu. Snědl, na co přišel, a rostl jako
z vody. Rodiče mu dali slavné rodové jméno Otesánek
a chlapec mu dělal čest. Ještě než šel do školky, měřil v pase stejně jako jeho matka.
Celá Saurie v tu dobu nad jeho obřími
proporcemi opravdu žasla.
Jednoho dne však Otesánek onemocněl. Neměl na nic chuť a úplně se ztrácel před očima. Rodiče k němu povolali
ty nejslavnější lékaře. Doktor Červík servíroval pacientovi hmyzí pochoutky, aby měl
chlapec dostatek výživných látek. Profesor
Vajíčko připravoval vaječné laskominy, ze kterých měl Otesánek načerpat sílu. Mudrc Cukřík mu
předkládal sladkosti, aby se dinosauřík rychle spravil.
Otesánek se od plných talířů utrápeně odvracel, hubnul,
hubnul a hubnul.
Doslechl se o tom žroutosauří král a velice se rozčílil: „Copak
to jde, aby v naší společnosti žil hubený žroutosaurus! Nařizuji, aby se okamžitě
s celou svou rodinou vystěhoval! Od tohoto okamžiku je to jen obyčejný dinosaurus?“
Nešťastní Otesánkovi rodiče sbalili pár nejnutnějších věcí, naložili nemocného synka na nosítka a smutně opustili své luxusní hnízdo. Vydali se na strastiplnou cestu do nížin mezi „obyčejné“ dinosaury.
„Co si mezi těmi usmolenci počneme?“ naříkala maminka. „Kde tam budeme bydlet? Kdo nás bude živit? To jsou
starosti a trápení! Zlá sudba se naplnila!“
Když dorazili do nížin, byli překvapeni, že ti podle nich „obyčejní usmolenci“ jsou přátelští, laskaví a nadšeně je
vítají. Dokonce jim pomohli postavit provizorní přístřešek na spaní a přinesli jim něco ze svých skromných zásob
potravy. Druhý den se nížinní dinosauři Otesánkových rodičů ujali, seznámili je s nejbližším okolím a pomohli
jim sehnat práci, aby nebyli odkázáni na cizí pomoc.
Otesánek mezitím ležel osaměle v hnízdě a jen vzdychal. Vtom se kolem něj objevilo spousta nížinných dinosauříků a lákali jej ven: „Pojď si hrát na babu! Venku je krásně, tak se tady nepovaluj jako látro!“
„Nemůžu, jsem těžce nemocný a nesmím vstávat.“
„Nejsi nemocný, jsi jen hrozně tlustý, proto se ti do ničeho nechce.“
Otesánek se zastyděl. Zde v porovnání s ostatními dětmi jeho faldy opravdu nevypadaly moc vábně. Pomalu
tedy vstal a postavil se na rozklepané nohy. Jeho noví kamarádi jej nejprve zvolna vodili po okolí, až pozdě
odpoledne s ním trošičku popoběhli a večer už Otesánek vesele poskakoval a hrál na honěnou. Domů přiběhl
hladový, ale dal si jen lehkou večeři, aby neměl těžký žaludek a ráno se mu lépe běhalo.
Za pár týdnů by nikdo nepoznal, že Otesánek a jeho rodiče patří mezi žroutosaury. Všichni se zbavili tukových
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faldů a místo nich se objevily svaly. Rodiče pracovali a přátelili se s nížinnými dinosaury.
Když Otesánek vyrostl, začal i ostatní žroutosaury seznamovat s životem prostých ještěrů a ukazovat jim, co
krásných věcí mohou podnikat, pokud se celý den nebudou jen cpát a začnou se trochu hýbat. Nakonec opravdu
změnil žroutosauří zvyklosti a zapsal se do dějin Saurie.
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Dinosauří abeceda
I dinosauři se musí naučit abecedu. Jednotlivá písmenka vyrývají
do oblázků, s těmi si pak hrají a skládají různá slova.
Dopiš na oblázky v jednotlivých řadách správná písmenka.

Srovnej kamínky
podle velikosti
od nejmenšího
po největší. Pak si
můžeš přečíst jméno
nejvzácnějšího
dinosaura.

Do kamínků dopiš jména
naší dinosauří čtveřice.
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Hrátky v blátě
Kratochvíle, kterou milují všichni malí dinosauři. Bláto! Válet se v něm, dovádět, házet jej po sobě, dělat blátivé
stopy.
Poznáš, který blátivý otisk zanechali naši kamarádi?

Ti b o r

Stela

Apolena
Hynek
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c

f

g

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Balónkový dinosaurus
Že Pepina umí z balónku vykouzlit kdeco, to všichni víme. Ovšem ani Čiperka se nechtěl nechat zahanbit a vytvořil
vlastní balónkové dinosaury. Zkus to také, není to nic složitého.

C o bu de š po tře bo va t:

vel iko sti bal ónk u)
naš e šab lon y (zv ětš ené pod le
fixy neb o pas telk y
nit na zav ěše ní
izo lep u

bal ónk y

bar evn é pap íry

tuž ku

nůž ky

za dn í noh a

o cas

hřbetní
l o p at k a

p ře dn í n o ha
hl ava

h l ava
ocas

Jdeme na to:
Nafoukni balónek a konec zauzluj. Čím víc balónek nafoukneš, tím většího dinosaura budeš vyrábět.
Popros někoho z dospěláků, aby ti vybrané šablony částí dinosauřího těla pomocí kopírky zvětšil.
Řiďte se velikostí nafouknutého balónku, aby veleještěr neměl příliš malinkatou, nebo naopak obří hlavu
a končetiny.
Zvětšenou kopii vystřihni a obkresli na barevný papír.
Barevné části těla vystřihni a pomocí izolepy připevni na nafouknutý balónek.
Teď už zbývá dinosaurovi jen dokreslit obličej a připevnit nit na zavěšení.
Podle tohoto jednoduchého návodu si můžeš vyrobit celý jurský park býložravých i masožravých dinosaurů.
A třeba i tajemného Coopsaura.
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Spaní po obědě
Po náročném dopoledním programu si dinosauři dali k obědu pěkných pár hromad listí a uložili se do svých pelíšků. Za chviličku usnuli, jako by je do vody hodil.
Každému se něco zdá. Co? To je na tobě.
Dokresli našim kamarádům jejich sny.
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Dinosauří cvičení
Odpoledne měli naši kamarádi zase spousty sil na další školkové hry. Na omalovánce vidíš, jak to vypadá,
když dinosauři cvičí.
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Kampak se schovali?
Důležitou dovedností, kterou se malí dinosauři musejí naučit, je schovávání se před masožravými predátory.
Podívej se na náš obrázek.
Jsou kamarádi dobře schovaní, nebo někde vykukují?
Kolik kostí je na obrázku?
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O Neposedovi

  a jeho kamarádech

18. díl

Možná si vzpomenete, že Neposeda už před nějakou dobou s pomocí kouzelníka Kloka,
který se umí přesouvat časem do minulosti, navštívil dinosaury. A teĎ se mu po nich zase
zastesklo.
Vypravíme se za
dinosaury.

Mám plán.

Povídej.

Pojedeme do
dinoparku?

Ne, za těmi
opravdovými.
he, he, to je
dobrý!

Neposeda svému kamarádovi
Vojtovi vyprávěl, jak poprosil kouzelníka Kloka a ten
s ním za dinosaury do jejich
doby skutečně vyrazil. Vojtu
to samozřejmě nadchlo,
a tak se hned za Klokem
vydali.
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Já už tam
jednou byl.
To ti teda
budu věřit!

Počkejte na mě,
já jdu s vámi!
Tak dělej!

No to je ale
návštěva!

Dobře,
ale nejdřív mi
zryjete zahrádku.

strýčku Kloku,
vezmi nás zas za
dinosaury.

Jé, ti jsou
ale docela malí!

Minule byli
jako dům.

Budu hrabat!

Pustili se do práce, za chvíli bylo hotovo. Klok připravil ten největší kouzelný
plášŤ, všechny do něj zahalil a rázem se octli v době před miliony a miliony let,
kdy se po naší planetě proháněli dinosauři a stromy rostly až do nebe.
Prima,
budeme si hrát
na babu!

Dobrý den, proč
je tu tolik malých
dinosaurů?

To je divné.

Na co?
Tamhle je
veliký.

To je naše
mateřská škola.

Jak se to hraje?

To se malým dinosaurům moc líbilo.
Honili se celé odpoledne.
Nemyslete si, oni uměli dobře
utíkat. Ale najednou...

Budeš nás honit.
A když někoho chytíš,
Bude on zas honit
ostatní.

Au!

Tady doktory
nemají.
Tak honem domů.

Tys mě šlápl!
Nemůžu jít.

Rychle se rozloučili a v Klokově plášti se přepravili
do současnosti. Pan doktor zjistil, že Vojta naštěstí
nemá chodidlo zlomené, ale jen potlučené. Nechtěl jim
samozřejmě věřit, jak se to stalo. To ale nevěřil nikdo.
Vojta, Neposeda a Flíček ale vědí své.
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Lesní požár
Jeden malý zlobivý dinosaurus si hrál se sirkami. Pochopitelně vypukl požár a rychle se šířil po kraji. Naši
kamarádi potřebují tvou pomoc.

Uhas všechny malé plamínky tím, že je přeškrtneš modrou barvou.

Na ten největší plamen však modrý křížek nestačí. Namaluj nad něj tolik kapek vody, kolik jsi uhasil
malých ohníčků.
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Dinosauří puzzle
Puzzle milují všechny děti. Lidské, veverčí, dinosauří – všichni se při skládání malých dílků vyřádí.
Tebe teď čeká dinosauří puzzle.

Coopsaurus
Jak asi tento zvláštní druh dinosaura vypadá? Nakresli nám jej a svůj výtvor pošli do 31. května 2017 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 – Coopsaurus“.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
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Pravěká kaše
Pravá dinosauří potrava by ti asi moc nechutnala. Ale dinosauří paní učitelka umí tak výbornou kaši,
po které se budeš oblizovat i ty.

Co na ka ši po tře bu ješ :
pše nici dvo uzr nku

mlé ko

med

špe tku soli

čers tvé ovo ce

J ak se ka še př ip ra vu je :

1

Pšenici nahrubo rozdrť v hmoždíři (nebo mezi dvěma kameny).
Největší plevy vyber a rozdrcenou pšenici dej vařit do osoleného mléka.
Když směs zhoustne na kaši, oslaď ji medem.
Kaši rozděl do misek a ozdob čerstvým ovocem.

2
3

Dobrou chuť !
20

Dinosauří stopy
Až bude venku hezké počasí, můžeš si s kamarády zahrát na dinosaury a vyzkoušet si vzájemně se stopovat. Čiperka tě naučí vyrobit si pravé dinosauří stopy.

Co budeš potřebovat:
staré boty mechovou pryž nebo kus molitanu
malířský váleček nebo štětec kyblík s barvou

lepidlo

nůžky

fix

naši šablonu stop

S chutí do toho:
Naše šablony stop zvětši na kopírce na velikost odpovídající tvé botě.
Zvětšené šablony vystřihni a fixem obkresli na mechovou pryž nebo molitan. Také tyto stopy vystřihni.
Připravené dinosauří stopy přilep na staré boty a nech pořádně zaschnout.

Jak vytvářet dinosauří otisky:
Připrav si kyblík s barvou. Malířským válečkem nebo štětcem nanes barvu na stopu
a rychle si boty obuj. Pak už můžeš směle vyrazit po chodníku a za tebou
budou zůstávat dinosauří ťápoty.
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Pepina a balónkový žirafí dinosaurus
Znáš žirafího dinosaura? Jestli ne, Pepina tě jej
naučí vyrobit. Jak je jejím zvykem, stačí jí k tomu
jeden dlouhý balónek.

Jak se žirafí dinosaurus vyrábí:

Co b u d e š p o tř e b o
v a t:
d lo u h ý b a ló n
ek

p u m p ič ku

Nafoukni balónek, na konci nech asi 3 cm nenafouknuté. Konec zauzluj.
Na konci s uzlíkem vytvoř 3 menší stejně velké buřtíky.
První představuje čumáček. Druhý a třetí zkruť dohromady, vzniknou veliké oči.
Nyní udělej opravdu dlouhý buřt na dinožirafí krk.
Za ním následují dva stejné buřtíky, které opět zkruť dohromady. To jsou přední nohy.
O něco kratší buřtík za nimi bude představovat tělíčko.
Pak udělej opět dva kolem sebe zatočené buřtíky představující zadní nohy.
Vzduch se natlačil do nenafouknutého konce a vytvořil dinožirafí ocásek.
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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Řešení úkolů
Str. 3
Obr. 1 = stegosaurus Stela
Obr. 2 = apatosaurus Apolena
Obr. 3 = hypacrosaurus Hynek
Obr. 4 = triceratops Tibor
Str. 7

Str. 6

vejce v hnízdě

vejce mimo hnízdo

vejce celkem

Tibor

3

1

4

Apolena

2

2

4

Stela

3

2

5

Hynek

4

2

6

5 rozdílů:
Str. 11
Blátivé otisky
Hynek – b
Tibor – g

Ahoj!!!

NO
VI
NK
A

•
•
•
•
•
•

Jemná, čistá, jogurtová chuť
Hustá a krémová textura
Příchutě inspirované řeckým létem
Dvoukomorový kelímek
pro větší variabilitu a potěšení
Obsah tuku 7 %
Zdroj bílkovin
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