3/2017

OOP
Dětský časopis prodejen C

Ahoj, holky a kluci,
už máte sbalené cestovatelské batůžky na prázdninová
dobrodružství? To pravé vzrůšo často čeká hned za dveřmi, stačí se jen pořádně podívat. Nemusíte tedy jezdit do
exotických zemí, nelítostné divočiny, polárních oblastí,
špičatých velehor nebo rozžhavené pouště. S trochou
fantazie zažijete neopakovatelné chvíle i na schodech
u vašeho domu.
Mí lesní kamarádi jsou již všichni na prázdninách. Rozjeli
se za babičkami a dědečky, fretka Bětka se prohání na
koloběžce po Holandsku, sova Emilka odletěla na letní
jazykový kurz, netopýr Radim prozkoumává věhlasnou
jeskyni Altamiru.
No a protože je mi tady smutno, přemýšlel jsem, jak asi
žijí zvířátka jinde na světě, třeba v Africe. V zoo jsem je
sice viděl několikrát, jenže tam jsou zavřená v klecích.
Ale jak se chovají ve svém přirozeném domově? Jsou to
také takoví kamarádi jako my u nás v lese? Pomáhají si?
Hrají si spolu? Jak tráví prázdniny?
Nemohl jsem na to přestat myslet. A proto jsem si také
sbalil svou cestovní tornu a vypravil jsem se do Afriky
poznávat nové kamarády. Jak moje putování probíhalo?
To se přece dozvíte na následujících stránkách.
Přeji vám příjemné počteníčko
a hlavně ty nejbáječnější prázdniny!
Váš veverčák Čiperka
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Soutěže o ceny
I mezi africkými zvířaty si Čiperka našel čas, aby připravil další zajímavé úkoly. Ty soutěžní naleznete na těchto
stránkách:
Křížovka − Africká zvířa
Harmoniková zvířata

str. 4
str. 12

Výherci z minulého čísla
Křížovka – značky: Dinosauří školka se jmenuje
Ještěrka. Odhalit její název v minulé křížovce byl
snadný úkol. Stejně snadno pošle Čiperka odměnu
této pětici výherců: Veronika Muchová (11 let), Ondřej
Vnouček (4 roky), Filip Šváb (8 let), Jakub Kalafut
(4 roky), Marie Koďousková (10 let).
Coopsaurus: Jeden Coopsaurus hezčí než druhý!
Vybrat ty nejzajímavější, nejoriginálnější a nejvtipnější trvalo našemu veverčákovi hodně dlouho. Jak to
dopadlo? Na dárek se tentokrát mohou těšit: Dominika
Blažková (5 let), Iveta Špačková (5 let), Jan Černý (7 let),
Jan Dobiáš (7 let), Adéla Remešová (4 roky).

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

Co nám chybí
První zvířata, která Čiperka při
toulkách Afrikou potkal,
jsou taková nehotová.
Ty ale určitě nebudeš mít problém
dát vše do pořádku.

Dokresli žirafě skvrny,
zebře pruhy,
a dikobrazovi bodliny.
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Jak se říká výletům, kdy se džípy jezdí po africké divočině a pozorují se volně žijící zvířata? To Čiperka
schoval do své křížovky. Stačí jen správně pojmenovat nejznámější africká zvířata.
Řešení křížovky pošli do 31. července 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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Afričtí těžkotonážníci
Když se Čiperka setkal se slonem, nosorožcem a hrochem, zajímalo ho, kolik tito tlouštíci asi váží. Postavil je na
starou decimálku, a nestačil se divit, kolik závaží ke zjištění jejich hmotnosti potřeboval. Také tě zajímá hmotnost
afrických obrů? Není nic jednoduššího. Všichni tři stále stojí na váze, takže stačí podle naší nápovědy doplnit hmotnost jednotlivých závaží a poté hodnoty sečíst.

3000 kg
1000 kg
500 kg
200 kg
100 kg

Máš-li hmotnosti spočítané, rozhodni, zda jsou následující věty pravdivé, či ne.
Nosorožec je o 1500 kg těžší než hroch.

ANO – NE

Slon je přesně o 2000 kg těžší než hroch.

ANO – NE

Hroch a nosorožec dohromady váží více než slon.

ANO – NE

2 nosorožci váží méně než 1 hroch.

ANO – NE

Slon a nosorožec dohromady váží více než 2 hroši.

ANO – NE

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
A jak jsi na tom ty? Zvaž se a poté doplň následující věty.
Vážím				kg.
Slon je				

krát těžší než já.

Jsem o				

lehčí než hroch.

Abych vážil jako nosorožec, musel bych přibrat			

kg.
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Kobry se nám trochu zamotaly. Dokážeš je rozmotat?
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Diko braz í kadeřník
Čiperka na své pouti zjistil, že největším parádivcem je dikobraz. Dokonce má i svého vlastního kadeřníka a společně každou chvíli vymýšlejí nové účesy z bodlin. Jak to naposled dopadlo, vidíš na našich obrázcích.
Zahraj si na dikobrazího kadeřníka a podle legendy vybarvi všechny bodliny.

legenda:
červená
zelená
modrá
oranžová
růžová
fialová

Druhý dikobraz zvolil ještě radikálnější změnu. Nechal se ostříhat „na pankáče“. Navíc projevil přání, aby jeho nový
účes byl žluto-modrý. Tento úkol už čeká na tebe. Kadeřnické fantazii se meze nekladou, a záleží tedy jen na tobě,
jak modrou a žlutou barvu nakombinuješ.
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O mazané promyce Monice
afrických savanách žijí promyky, malé šelmičky, které jsou tak nebojácné a vychytralé, že si klidně troufnou i na nejjedovatější hady. Bez obav
je loví a pochutnávají si na jejich mase. Kdysi dávno však žila promyka,
o jejíž statečnosti a mazanosti se v Africe vypráví dodnes. I Čiperka o ní jeden příběh
vyslechl.
Promyka Monika byla známá svou neohrožeností, šibalstvím a rozverností. Neuplynul
snad jediný týden, aby nevymyslela nějakou kulišárnu na někoho z obyvatel africké
savany. Ti, kdo nebyli terčem jejích žertíků, se vždy dosyta nasmáli. Moničiny oběti
však tiše zuřily a přemýšlely, jak by jí šprýmy oplatily. Nikdy se jim to však nepovedlo.
Jednoho dne Monika zamyšleně bloumala savanou. Už více než deset dní si z nikoho nevystřelila, a tak měla o čem přemýšlet. Ve svém zadumání si nevšimla, že jí v
cestě stojí pasoucí se nosorožec.
Prásk! Narazila do mohutné nosorožčí tlapy.
„Co to tady provádíš, ty darebnice!“ zahartusil nosorožec.
Monice vesele zasvítila očka, protože dostala úžasný nápad, jak se na úkor starého
mrzouta pobavit. „Ále, zkouším si, jestli tě dokážu přetlačit. Síly mám dost, tak by
se mi to mohlo podařit.“
„Cože? Ty, a přetlačit mě? Tos mě pobavila,“ zasmál se nosorožec.
„Tak se vsaď!“
„Dobrá, když se ti to povede, což je nesmysl, budu ti celý měsíc sloužit. Jestli prohraješ, což je více než jisté, budeš měsíc sloužit ty mně,“ navrhl nosorožec.
To už jejich spor přilákal široké obecenstvo. Všichni se těšili, že snad tentokrát
dostane Monika za vyučenou. Promyka si však sebejistě došla pro dlouhé lano
a jeden konec uvázala nosorožci na roh. Pak lano pomalu rozmotávala a postupovala na nedaleké návrší.
„Počkej tady, dokud lano úplně nenapnu. Pak oba začneme za svůj konec tahat. Komu prvnímu dojdou síly, prohrál,“ řekla ještě na odchodu a i s koncem lana zmizela za kopcem.
Tam se v tůni ospale převaloval mrzoutský hroch. „Hej, ty!“ křikla na něj promyka. „Vsaď se, že jsem silnější.“
„Co to povídáš za nesmysly, Moniko,“ zívl hroch. „Jak by takové vyžle mohlo mít větší sílu než já?“
„Tak to vyzkoušíme,“ řekla Monika a přivázala druhý konec lana hrochovi kolem tlapy. „Počkej chvilku, vylezu jen
tam na to návrší, aby se lano pořádně napjalo, a pak se dáme do souboje.“
Promyka hbitě vyrazila na kopec. Natočila se tak, aby oba siláci viděli jen jednu její ruku držící lano a nevšimli
si, že jí provaz prochází za zády. „Tak můžeš!“ vykřikla Monika. Hroch i nosorožec zabrali, ale ať své síly napínali
sebevíc, promyka stála pořád na tom samém místě a lehce se přidržovala lana. Po hodině úporného zápasu byli
hroch i nosorožec mokří jako myši a únavou se převalili na záda.
„Vyhrálas,“ vyčerpaně zafuněl nosorožec, když mu svěží promyka odvazovalo z rohu lano.
„Vyhrálas,“ zasípal hroch, když mu Monika sundavala lano z tlapy.
„Vyhrála,“ nevěřícně vydechla všechna přihlížející zvířata.
„Vyhrála jsem,“ zvolala nadšeně promyka. „Jsem královnou zvířat!“
„Tak to pozor!“ ohradil se
mohutný lev. „Králem zvířat jsem
přece já!“
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„To se říká kdovíjestli,“ ozval se levhart. „Mnozí za krále považují mě!“
„Tak se vsadíme,“ navrhla rychle Monika, kterou napadla další taškařice. „Kdo kamenem dohodí nejdále, bude
naším jediným a všemi uznávaným králem.“
„To by šlo,“ souhlasili lev i levhart.
„Můžu to taky zkusit?“ zeptal se mladý slon. Byl známý tím, že svým
dlouhým chobotem metal kameny na všechny strany, a tak si
také dělal zálusk na královskou korunu.
„Jasně,“ souhlasila promyka. „Večer, až si trochu odpočinu,
se tady sejdeme a uvidíme kdo s koho. Tak pěkně trénujte, chlapci.“
„Jakýpak trénink,“ v duchu si pomysleli lev, levhart
i slon, „vítězství je jasně moje!“
Když se slunce klonilo k západu, byla louka našlapaná zvědavými obyvateli savany. Lev i levhart si pohazovali kamenem v tlapě. Slon ten svůj potěžkával
v chobotu. Jen promyka stála klidně s rukama za
zády a kámen svírala v dlani.
První házel levhart. Jeho kámen přeletěl nad celou
loukou a spadl na kraj lesa. Po něm přišel na řadu
lev. Přehodil louku i les a jeho kámen zmizel v koruně osamělého baobabu na břehu hrošího jezírka.
Než se však ze svého úspěchu stihl radovat, přehodil slon nejen louku a les, ale i hroší jezírko. Jeho
kámen s mohutným plácnutím dopadl do bahna na
opačném břehu.
„To nedáš, Moniko,“ chvástal se slon, jistý si svým vítězstvím. Monika se jen mírně pousmála a švihla rukou.
Kámen vyletěl jak vystřelený šíp, nabral ohromnou výšku, přeletěl louku, les i jezírko a zmizel daleko za obzorem.
„Zase vyhrála,“ vydechli všichni přihlížející. „Teď je Monika
naší královnou, to se máme na co těšit!“
A opravdu měli. Mazaná promyka dokázala zvířatům na savaně
vládnout moudře a spravedlivě. Nikdo si na ni nepřišel, poznala každou lest i nepravost. Za časů královny promyky Moniky se na savaně všem žilo dobře.
Až když předávala vládu svému nástupci, prozradila mu, že tenkrát neházela kamenem, ale že měla v dlani schovaného svého kamaráda netopýra, který snadno doletěl až za obzor.
I přes tento malý podvod se o Moničiných povedených kouscích i o její moudré vládě dodnes vyprávějí legendy
u afrických táborových ohňů.

Úk o l y p r o dě t i :
1. Vybarvi obrázek.
2. Navrhni Monice
královskou korunu.
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ARCHIV STOP
Detektiv Samson nejprve
vytipoval 4 podezřelé, kteří
už se v minulosti podobné
krádeže dopustili. Potom
vyrazil do archivu, aby si
prostudoval jejich záznamy
a otisky stop.
Přiřaď k jednotlivým
podezřelým správné otisky.
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DŮKAZ NA MÍSTĚ ČINU
Samson nenašel jen stopy, ale také
něco, co pachatelovi při krádeži
vypadlo. Co to je? Vyškrtej
dvojice shodných obrázků.
Zůstane ti jeden lichý – důkaz,
který zloděj zanechal.

ZPR ÁVA OD INFO

RMÁTOR A

př išla Samsonovi
Ze sítě informátorů
děj dělá. Jdi po
zpráva, co právě zlo
ách a z písmen
Samsonových stop
ovu činnost.
posk ládej pachatel

VÝSLEDEK
:
PAC H AT E L E M JE
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Harmoniková zvířátka
Skládat z papíru harmoniku se učí děti už ve školce. Takže i ti nejmenší
čiperkové dokážou s pomocí našich šablon a harmoniky vytvořit pestrou přehlídku afrických zvířat. Čiperka vás naučí slony a krokodýla.
Další si jistě vymyslíte sami.

C o bu de š po tře bo va t:

bar evn é pap íry
naš e šab lon y
tvr dší bar evn ý pap ír (na slo na)
pra vítk o
nůž ky
tuž ku
pas telk y neb o fixy
lep idlo

Jdeme na to:

šablona 1

STOJÍCÍ SLON
Šablonu obkresli na tvrdší papír a vystřihni.
Nezapomeň, že papír musí být dvojitý, aby slon dobře stál.
Z měkčího barevného papíru poskládej harmoniku.
Bude představovat sloní uši. Jak velké „plachťáky“ slonovi uděláš,
záleží na tobě.
V naznačeném místě prostřihni dostatečně široký otvor, kterým
harmoniku protáhneš.
Z kousku bílého papíru vystřihni sloní kly a přilep je.
Z bílého a černého papíru slonovi dodělej oči.
HLAVA SLŮNĚTE A KROKODÝL
Šablony překresli na barevné papíry a vystřihni.
Slůněti poskládej z harmoniky chobot. Postačí ti k tomu proužek papíru
o šířce asi 2 cm. Délka chobotu záleží na tobě.
Krokodýlovi z harmoniky vytvoř střední část těla. Zde může být harmonika
na jednom konci širší než na druhém – podle šířky těla na obou částech šablony.
Harmoniky přilep a slůněti i krokodýlovi dokresli obličej.

šablona 2
šablona 3

Harmoniková zvířata
12

Vymysli a vyrob i další africká harmoniková zvířata. Svůj výtvor nám pošli. Čiperka zase bude za
fantazii a šikovnost rozdávat lákavé ceny.
Výrobky nebo jejich fotky pošli do 31. července 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 – harmonika“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

U napajedla
Nejvíce zvířat se shromáždilo u napajedla. Čiperka zde pořídil spousty krásných snímků. Když se však na jeho obrázek pořádně podíváš, zjistíš, že je něco v nepořádku.
Najdi 3 zvířata, na která v Africe rozhodně nenarazíš.
Podívej se na plameňáky. Není na nich něco divného?
Dvě zvířata se chovají dost zvláštně. Odhalíš, která to jsou?
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Paviáni na cestě
Tlupa paviánů se usadila přímo uprostřed cesty. Než bude moct džíp jet dále, určitě stihneš obrázek vybarvit.
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Když už musel Čiperka kvůli paviánům zastavit, využil nucenou přestávku k focení. Pomocí samospouště pořídil
sérii snímků. Ačkoliv fotky vznikly rychle za sebou, nejsou úplně stejné.
Najdi 5 rozdílů mezi prvním a druhým snímkem.
Najdi 4 rozdíly mezi druhým a třetím snímkem.

Řešení úkolů
najdeš na straně 23.
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O Neposedovi

  a jeho kamarádech

19. díl

Jaro si pomalu začalo podávat ruku s létem. Maminka skřítka Neposedy měla velkou
radost, protože na pasece se začaly červenat jahody, na stráních kolem skal byly
divoké višně a třešně obsypané plody.

Udělám
marmeládu
a šŤávu.

Zítra natrháš
jahody na lívance.
hmm.

Co se tak mračíš,
neposedo?

hmm.

A ty bys chtěl
taky, viĎ?

Vojta jede
s tátou a strejdou
na safari.

Protože se
Neposeda dobře
učil a doma hodně
pomáhal, rozhodli
se jeho rodiče, že
ho s Vojtou
o prázdninách na
safari také pustí.
Jen na sebe musí
dávat pozor!
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To je snad
jasný!

Já zase
na hrochy.

Já se moc
těším na lvy.

Ale strašně
vzteklí.

Hroši jsou
nebezpeční.

Klidně
překousnou
krokodýla.

za chvilku
přistaneme.

VždyŤ jsou
býložravci.

Když přistáli, nastoupili do autobusu,
který je odvezl do kempu v buši. Druhý den se
v terénním autě vydali mezi zvířata.

Podívej,
sloni!

Jéé, tamhle
je stádo antilop!

jasně,
Tu máš.

Máte
banány?

Já vidím
tamhle lvy!

Co je to
za hrozný řev?

Ale hrocha
se bojím.
Strýčku,
ty jsi zubař.

ale, Hrocha
bolí zub.

neboj, My ti ho
podržíme.

A opravdu. Sloni svými choboty hrocha drželi a strýček mu obrovský bolavý zub vytrhl. To se mu ulevilo!
Pak se dokonce mohli Neposeda s Vojtou na malých slonech povozit a pohráli si s malými hrošíky v mělké řece.
To byly zážitky! Zbytek prázdnin budou mít doma kamarádům co vyprávět.
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Ke startu připravit
Buvol, hroch, lev a pštros milují běh. Každý však dává přednost jinému druhu běhání. Jeden z nich je výborný překážkář, druhý vyniká ve vytrvalostních bězích. Další bravurně zvládá orientační běhy a poslední je nepřekonatelný
sprinter.
Tvým úkolem je podle Čiperkových nápověd odhalit, kdo ovládá kterou disciplínu a jaké startovní číslo
měl na posledním závodě. Vytvoř správné trojice.

P Ř E KÁ Ž K

VYTRVALOSTNÍ
BĚH

Y

ORIENTA
ČNÍ
BĚH

SP RINT

:
y
d
ě
v
o
p
á
n
y
v
o
k
r
Čipe
1. Lev ani hroch nevydrží dlouhý běh.
2. Buvol neměl liché startovní číslo.
3. Hroch nesnáší sprinty.
4. Překážky neběhá závodník s lichým
číslem ani buvol.
5. Pštros startoval s číslem,
které není dělitelné 3.
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6. Hroch měl na zádech prvočíslo.
7. Orientační běžec neměl číslo dělitelné 3 ani 2.
8. Buvol má problémy s orientací.
9. Sprinter startoval s číslem 15.
10. Lví startovní číslo nebylo nejvyšší.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Brod přes řeku
Když se velká stáda zvěře vydají na cestu, vždy dlouho trvá, než přebrodí řeku. Ty máš alespoň dost času obrázek
podle Čiperkových pokynů dokreslit.

Čiperkovy
pokyny:

Do řeky nakresli 5 kamenů, po kterých můžeš přeskákat na druhý břeh.
Mezi druhým a třetím kamenem (počítáno zleva) plave had.
Na pravý břeh řeky nakresli 2 stromy.
Za prvním stromem vykukuje hlava žirafy.
Za ležícího lva přidej dva keře.
Každému slonovi vybarvi levý kel červeně.
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Africký cibulový chléb
Na náročné cestě africkou divočinou jednomu rychle vytráví. Naštěstí se Čiperka od domorodců naučil připravovat
výborný cibulový chléb. Jeho výhodou je nejen to, že skvěle chutná, ale také že dlouho vydrží. Tedy pokud jej hned
nesníš. Připrav si zástěru, vařečku, a s chutí do práce!

Co na chléb potřebuješ:
750 g hrubé mouky
12 lžic olivového oleje
1 lžíci sušeného droždí
250 ml vlažné vody

J a k se k a še p ři p ra vu je

2 velké žluté cibule
15 g soli
1 bílek
1 červenou cibuli
10 černých oliv

:

Žluté cibule oloupej.
Někdo z dospěláků ti je nakrájí najemno a orestuje na olivovém oleji dozlatova.
Ty mezitím prosej mouku a smíchej ji s droždím a solí.
Teď přidej cibuli i s olejem a směs zamíchej.
Po troškách přilévej vlažnou vodu a vypracovávej vláčné a hladké těsto. Nech ho na teplém, místě vykynout.
Mezitím oloupej červenou cibuli. Někdo z dospěláků ti ji nakrájí na měsíčky.
Vykynuté těsto rozděl na 10 dílů a z každého vyválej placku o průměru asi 20 cm.
Povrch placek potři bílkem, doprostřed umísti olivu a kolem vytvoř květ z měsíčků červené cibule.
Připravené chlebové placky nech ještě 10 minut kynout a pak je upeč v troubě předehřáté na 200 °C.
Placky se pečou asi 30 minut.

1

2
3
4
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Rámeček na fotku
Jsme pomalu na konci Čiperkova afrického putování. Z množství snímků si veverčák vytvořil obsáhlé fotoalbum,
ale tu nejhezčí fotku chce mít pochopitelně na stolku u postýlky. Vyrobil si proto originální fotorámeček, který se
jistě bude hodit i tobě.

S chutí do toho:
Vystřihni fotorámeček a prostřihni i otvor na fotografii.
Svou oblíbenou fotku vlep do otvoru a celou tuto polovinu
rámečku podlep bílým papírem, aby fotka nevypadávala.

Co budeš p
otřebovat:
n
ůžky

le p id lo

b íl ý p a p ír

Nyní už jen rámeček přehni podle naznačené čáry.

ZDE
přehni
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Pepina a balónkový slon
Klaunka Pepina s Čiperkou tentokrát na prázdniny nejela. Malou Afriku si proto vytvořila doma.
Jak je jejím dobrým zvykem, začala balónkovými zvířátky. Jako první vykouzlila roztomilé modré slůně.

Jak se slůně vyrábí:
Nafoukni balónek, na konci nech asi 5 cm nenafouknutých. Konec zauzluj.
Na konci s uzlíkem vytvoř 1 malý buřtík – sloní ocásek.

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

Nyní vytvoř 2 větší buřtíky, zkruť je dohromady. Vzniknou zadní nohy.
Další kratší buřtík představuje tělíčko a po něm opět vytvoř a zkruť dva větší buřtíky na přední nohy.
Další malý buřtík je krček našeho slůněte.
Ohni kus balónku, aby vzniklo jedno sloní ucho, a u krku zakruť.
To samé udělej ještě jednou, aby se vytvořilo i druhé ucho.
Zbylý vzduch se natlačil do nenafouknutého kusu balónku a vytvořil sloní chobot.
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. 5

Str. 15

Hmotnost těžkotonážníků

Co Čiperka vyfotil
rozdíly:

slon – 5800 kg / nosorožec – 1800 kg
hroch – 3300 kg
Pravdivost tvrzení
Nosorožec je o 1500 kg těžší než hroch. – NE
Slon je přesně o 2000 kg těžší než hroch. – NE
Hroch a nosorožec dohromady váží víc než slon. – NE
2 nosorožci váží méně než 1 hroch. – NE
Slon a nosorožec dohromady váží více než 2 hroši. – ANO
Str. 10 –11
1. Ukradená svačina: smažený řízek
2. Stopy: lev – 4, pavián – 1, žirafa – 2, sup – 3
3. Zlodějem není: žirafa
4. Důkaz na místě činu: zub (Tím ze seznamu
podezřelých vypadává sup, protože ten nemá zuby.)
5. Co zloděj dělá: žongluje
Pachatelem krádeže je pavián.
Str. 13
Mezi africká zvířata nepatří tygr, klokan
a lední medvěd.
Jeden plameňák má tři nohy.
Divně se chovají sup a pštros. (Sup plave jako
kachna na vodě, pštros sedí na větvi stromu.)

Str. 18
Správné trojice
pštros – 14 – překážky / lev – 15 – sprinty
hroch – 17 – orientační běh / buvol – 18 – vytrvalostní běh

„Žiju jen pro váš šmak.“
A osobně mi záleží na tom,
abyste si pošmákli.

Zakladatel a majitel
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