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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
tak jsem si s kamarády v lese postavil sněhuláka. Jako
každý rok, když konečně napadne sníh. A jako každý
rok se náš sněhulák jmenuje Tomáš. Ten letošní Tomáš
je však až moc zvídavý. Pořád se nás na něco vyptává,
všechno chce vědět, všemu chce rozumět. Až to fretka
Bětka nevydržela a řekla mu: „Ty bys měl vyrazit do školy,
tam bys dostal tolik informací, že by ti šla z toho hlava
kolem!“
Ale to neměla dělat. Tomáš se na chození do školy tak
upnul, že s ním nebylo k vydržení. Moudrá sova Emilka
se snažila zachránit situaci a řekla mu, že to by nejprve
musel uspět u zápisu do školy, a že jej tedy k zápisu přihlásí.
No, moc jsme si nepomohli. Tomáš dostal strach, jestli
všechno umí, jestli je dostatečně samostatný, výmluvný
i pohybově nadaný, aby jej do školy přijali. A tak jsme
milého Tomáše začali na zápis do první třídy připravovat.
Úkol to byl nelehký, ale bylo nás na to dost a společně
jsme to zvládli. Jak předzápisová příprava probíhala a jak
to Tomášovi šlo? To se dozvíte na následujících stránkách. Pochopitelně si můžete vyzkoušet, jak byste uspěli
vy.
Přeji vám příjemnou zábavu! A nezapomeňte Tomášovi držet palce, aby jej do první třídy vzali. Jinak to tady
s ním totiž bude k nevydržení.
Váš veverčák Čiperka
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Soutěže o ceny
Spolu se sněhulákem nemusíš jen absolvovat přípravu
na zápis do školy. Můžeš si také zasoutěžit. Soutěžní
úkoly najdeš na těchto stránkách:
Křížovka − Ledové předměty
Sněhulák

str. 4
str. 14

Výherci z minulého čísla
Křížovka – korunovační klenoty: Hledané jméno
významného českého panovníka bylo Karel. Z úspěšných znalců korunovačních klenotů Čiperka tentokrát
vylosoval tuto pětici: Aneta Sedláčková (10 let), Tereza
Nováková (9 let), Alžběta Holubová (9 let), Jakub Tichý
(5 let), Pavel Benda (5 let).
Město: Mnozí z vás si špatně přečetli zadání soutěže a posílali jen název města. Ale veverčák tentokrát
chtěl vědět také řešení všech nápověd. Správná odpověď tedy měla vypadat takto: Nápovědy – Hurvínek,
Viktoria, pivo, dinosaurus, 5 řek, indián, trolejbus.
Město – Plzeň. Pozorně četli a správně odpověděli: Marie Kašubová (9 let), Matěj Štěrba (8 let), Ládík Kučera
(5 let), Stanislav Kvasnička (8 let), Nelly Prauzková (9 let).

POZOR!

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

Trénujeme psaní
Zajíc Václav pořád něco píše a zakládá si na svém úhledném rukopise. Proto velice rád vyzkoušel Tomáše z toho,
jak umí hůlkové písmo.

Tak mi ukaž, Tomáši, jak jsi na tom
se psaním. Na tabuli jsem ti připravil
několik slov. Nejprve je cvičně obtáhni
a pak je na volné řádky napiš sám.
Na spodní řádku napiš své jméno.
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Sněhulák Tomáš se tak těšil do školy, že si mnoho školních potřeb opatřil ještě před úspěšným absolvováním zápisu. Všechny předměty na sobě mají slušivou ledovou skořápku, ale pro tebe určitě
nebude problém správně je pojmenovat a zapsat do naší křížovky. Z tajenky pak zjistíš, na jaký
školní předmět se sněhulák vůbec netěší.
Řešení křížovky pošli do 23. března 2018 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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Více, nebo méně?
Jezevec Karel miluje stolní hry. Ve své noře nad nimi tráví několik hodin
denně. Takže když dostal za úkol prověřit, jak Tomáš zvládá porovnávání, chopil se toho ryze jezevčím způsobem.

Tomáši,
před sebou máš
dvojice dominových
kostiček . Sečti puntíky
z obou částí každé
kostky, výsledky zapiš
do koleček a potom do
čtverečků správně doplň

<, >, =

Jestli už máš domino vyřešené, čeká tě náročnější úkol.
Sečti puntíky na hracích kostkách a opět pak doplň správná znaménka.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

symboly

Ten, ta, to
Vlčice Sára je velká parádnice. Bez hřebínku a zrcátka se neobejde. Na parádu myslela, i když s Tomášem procvičovala mluvnické rody.

Tomáši, pojmenuj tyto mé oblíbené
předměty a spoj je se správným mluvnickým
rodem. A aby ses nemusel zabývat jen dívčí
parádou, máš tam také několik sněhových
koulí se slovy, která jsou blízká
tvé sněhuláčí povaze.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

to

Barevný krasohled
Zaječice Lída miluje pestré barvy. Když se tedy zvířátka rozhodla, že Tomáše připraví k zápisu, okamžitě se přihlásila, že ona s ním natrénuje barvy.
Bratr Václav mi dal k narozeninám
krasohled. Ten ukazuje nádherné obrazce
poskládané z různobarevných sklíček . Při každém
pootočení krasohledem se obrázek promění. Já jsem
ti, Tomáši, jeden ornament z krasohledu
nakreslila. Podle připojené legendy vše
jistě zvládneš správně vybarvit.
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Jak chtěl jít sněhulák do školy
everčák Čiperka každý rok se svými kamarády stavěl ohromného sněhuláka. Každý rok bylo jiné ze zvířátek
stavbyvedoucím, a proto každý rok vypadal sněhulák jinak a měl něco z povahy hlavního stavitele. Medvědův
sněhulák byl hřmotný silák, který se dožadoval, aby hrnec na jeho hlavě byl neustále plný sladkého medu.
Zajíc Václav vytvořil sněhuláka mrštného, který se zvířátky hbitě skákal po lese, ale byl věčně bez nosu. Jakmile mu do
obličeje zasadili červenou mrkvičku, tak dlouho ji ohlodával, až si svůj mrkvový nos celý snědl. Myška Eliška řídila stavbu sněhuláčí slečny s dlouhými sněhovými vlasy, která se v jednom kuse zhlížela ve vyleštěném kusu ledu a zdobila se
všemožnými větvičkami, šiškami a kamínky.
Všechna zvířátka se pokaždé těšila, jak se sněhulák bude ten který rok chovat a kolik legrace si s ním užijí. A nikdy
nebyla zklamána. Ovšem co je čekalo, když se stavitelských prací ujala moudrá sova Emilka, to si zvířátka ani v tom
nejbujnějším snu nedokázala představit.
Emilka neměla ráda žádné ztřeštěné nápady. Podle ní měl sněhulák vypadat jako sněhulák. Žádná vlasatice se šiškami
ve vlasech, žádný beznosý potřeštěnec, žádný valibuk s pusou ulepenou od medu. A tak pod Emilčiným dohledem
vznikl sněhulák sice tradiční, ale také neskutečně zvídavý a toužící po informacích.
Jakmile se poprvé protáhl a rozhlédl se po lesním shromáždění svýma uhlíkovýma očima, hned spustil: „Ahoj, já jsem
Tomáš, rád vás poznávám. Proč má sova peří a veverka chlupy? K čemu slouží bobrovi tak velké zuby? Proč má myška
tak dlouhý ocas? Proč padá sníh? Proč jsou některé stromy holé a jiné mají zelené jehličí? Kam chodí sluníčko spát?“
Nad některými otázkami zvířátka jen bezradně kroutila hlavami a posílala Tomáše za sovou Emilkou, která přece všechno ví. Jenže Emilka ve dne spala, a tak to zvířátka musela se zvědavým sněhulákem vydržet, dokud nevyšla první hvězdička a sova neprocitla ze spánku. Vyčerpaná zvířátka zalezla do svých pelíšků, nor a hnízd, ale spát nemohla. Dlouhé
hodiny poslouchala proud Tomášových otázek i trpělivé odpovědi sovy Emilky. Bylo už hodně po půlnoci, když jezevci
Karlovi došla trpělivost a zakřičel: „Krucinál, Tomáši, buď už zticha, ať se můžeme vyspat! Jestli potřebuješ vědět tolik
věcí, tak jdi do školy!“
Na chviličku celý les umlkl. I vítr si přestal pohrávat s větvemi stromů a sníh přestal křupat pod plíživýma liščíma nohama. A pak to přišlo! „Co to je škola?“ ozval se Tomášův hlásek. „Neee!“ zakřičela sborově všechna zvířátka, až probudila
i ospalce Čiperku, který do té doby tvrdě chrupkal ve svém pelíšku vysoko ve vykotlaném smrku.
„Tomáši, škola je zařízení, kam chodí děti, aby se naučily číst, psát, počítat a spoustu dalších důležitých věcí,“ ujala se
slova Emilka. „Ale aby tě vzali do školy, musíš nejdříve uspět u zápisu, kde prokážeš, že už jsi na školu připravený.“
„Ale co když toho ještě dost neumím? Co když mě do školy nevezmou?“ rozplakal se Tomáš a z uhlíkových očí se mu
koulely malé ledové kroupy.
„My ti se zápisem do školy pomůžeme a připravíme tě na něj, ale teď už spi,“ volala zvířátka jedno přes druhé. A protože
i sněhulák už byl dost unavený, stáhl si hrncový klobouk přes oči a za chviličku spal, jako když jej do vody hodí. A s ním
konečně i všechna zvířátka. Jen Emilka po zbytek noci sepisovala bojový plán, jak Tomáše připravit k zápisu a zároveň
ho přes den unavit natolik, aby v noci spal.
S prvními slunečními paprsky začal sněhulák burcovat spící zvířátka, že je nejvyšší čas začít s výukou. Fretka Bětka
vyskočila z pelíšku jako první, takže to byla ona, kdo objevil Emilčin bojový plán a seznam úkolů. Zvířátka nad sovími
instrukcemi dala hlavy dohromady a usoudila, že příprava k zápisu bude vlastně ohromná legrace, u které se všichni
pobaví a dosytosti nasmějí.
„Tak kdy začneme s přípravou?“ dožadoval se nedočkavý sněhulák. „Teď hned!“ rozhodl Čiperka.
A dali se do práce. Čiperka nejprve Tomášovi vysvětlil, co všechno by měl před nástupem do školy umět. Pak mu představil vyučující, kteří s ním budou jednotlivé úkoly trénovat. Zajíc Václav se chopil nácviku psaní, protože umět napsat
své jméno je velice důležité. Tomáš psal klacíkem do sněhu jedno kostrbaté písmenko za druhým. Zajíc mu nedal pokoj, dokud ve sněhu nezářilo krasopisně napsané slovo Tomáš. Zaječice Lída na sebe vzala nelehký úkol naučit sněhuláka barvy. Takový sněhulák totiž bezpečně pozná bílou, možná ještě černou jako uhel a červenou jako mrkev. Lída proto
přinesla všemožné hračky, stuhy do vlasů a sponky a Tomáš rozpoznával nejen barvy, ale i odstíny jednotlivých barev.
Matematičtí experti lišák Ludvík a vlk Viktor nenechali Tomáše dlouho zahálet a pustili se s ním do procvičování čísel.
Sudá, lichá, větší, menší, počítání do deseti. To dělalo sněhulákovi obzvlášť velké problémy, protože nemá prsty, na
kterých by si mohl čísla ukazovat. Ale učenlivý Tomáš skvěle zvládl i to. Stejně tak neměl problémy vyprávět fretce Bětce pohádku, vždyť byl upovídaný až až. Porovnávání předmětů, skládání obrázků, kreslení, učení se básničky – to vše
sněhulák rychle natrénoval.
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Jen jednu věc se ne a ne naučit. Kotrmelec. Kdykoliv se předklonil, aby provedl ukázkový kotoul vpřed, hlava se mu
odkutálela od zbytku těla. Jakmile chtěl vyzkoušet kotoul vzad, odlétla mu zase jeho spodní koule až za nejbližší keře.
Co s tím? Zvířátka se dlouho radila, jak sněhulákovi pomoct. Zkusila mu zpevnit jednotlivé koule pomocí dlouhé tyče,
jenže pak se Tomáš nemohl ohnout vůbec. Svázat koule dohromady také nešlo. Slepit je? Znáte někdo lepidlo na sníh?
A tak všichni bezradně kroutili hlavami a Tomáš ronil jednu ledovou kroupu za druhou.
Pomalu se stmívalo a nikdo zatím nepřišel s žádným rozumným nápadem. „Nu, co,“ povzdechl si Čiperka. „Počkáme,
až se probudí Emilka. Ta si jistě bude vědět rady.“ Tomáš radostně zatleskal svýma sněhovýma rukama a nedočkavě se
zadíval na oblohu, kdy už konečně vyjde první hvězdička, která probudí moudrou sovu.
Jakmile se na nebi objevil první hvězdný záblesk, ozvalo se z vysoké borovice soví zahoukání a pomalé šustění sovích
křídel. To se Emilka protahovala po celodenním spánku.
„Emilko, Emilko,“ nedočkavě všichni volali jeden přes druhého. „Copak se děje, kamarádi?“ zeptala se sova. „Potřebujeme tvoji pomoc,“ ujal se slova Čiperka. „Tomáš se k zápisu už všechno naučil. Má sice trochu problémy s vystřihováním,
na ruce totiž moc šikovný není, a to není ten největší problém. Nejhorší je, že nedokáže udělat kotrmelec. Jakmile se
ohne dopředu, zakutálí se mu hlava. Jakmile švihne tělem dozadu, odletí mu spodní koule. Co s tím? Co když ho nebudou chtít vzít do školy, když je s odpuštěním takové dřevo,“ chrlil ze sebe Čiperka a sněhulák jen nešťastně plakal.
„Húú,“ houkla zamyšleně Emilka. „To je vážná věc. Pohybová zdatnost se dnes také bedlivě sleduje. Podívám se raději do
zápisových pravidel, jestli v nich neuvádějí nějaké vysvětlivky.“
Emilka si nasadila brýle pro noční vidění, vytáhla tlustou knihu a začala pečlivě studovat jednotlivé stránky.
„Tady to je!“ zvolala radostně asi po dvou hodinách a ťukala křídlem na stránku v knize. „Poslechněte si, co zde píší,“
vybídla sova ostatní a dala se do čtení. „Sněhuláci u zápisu nepředvádějí kotrmelec, který je pro ně nebezpečný, ale
musí skvěle ovládat válení koulí, což je obdoba známějšího válení sudů. Zkoušený sněhulák se položí na kopec a začne
se z něj kutálet dolů. Posuzuje se rychlost, jakou se valí, i to, kolik sněhu dokáže nabalit na svoje jednotlivé koule. Body
navíc získá v případě, že všechny koule dorazí do pomyslného cíle současně.“
Jak Emilka četla, rozléval se Tomášovi po tváři širší a širší úsměv. Válení koulí byla totiž jeho oblíbená zábava, ve které
porážel všechny ostatní sněhuláky.
Všem se ohromně ulevilo. Sněhulák šel na stráň trénovat válení a zvířátka se uložila k zaslouženému spánku. Když přišel
den zápisu, všichni sněhuláka doprovodili a drželi mu před zkušební místností palce. Tomáš zkoušející velice rychle
přesvědčil, že je na školu připravený. Dostal listinu s velikánským razítkem „Přijat do školy“ a k tomu ústní pochvalu od
předsedy komise, že tak šikovného sněhuláka ještě neviděl.
Zvířátka se radovala spolu s Tomášem. Obstarala mu tašku, penál a ostatní školní pomůcky a prvního září odjel Tomáš
k severnímu pólu do vyhlášené školy pro sněhuláky.
Doufejme, že tam českým sněhulákům neudělá ostudu.

9

Cesta k hrnci
Lišky a lišáci jsou zvyklí pohybovat se po spletitých cestičkách. Proto také milují všemožná bludiště a labyrinty.
V Čiperkově lese je bludišťovým přeborníkem lišák Ludvík, který si v jednom takovém bludišti otestoval, jak Tomáš
rozeznává sudá a lichá čísla.
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Kde máš hrnec,

ho zapomněl na stráni
a já jsem ti ho dnes
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Tomáši? Nevíš?
Ale já ano. Včera jsi
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schoval. Ale protože
jsem kamarád, tady máš
mapku, podle které k němu
snadno dojdeš. Stačí
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Samá slova
Dnes si budeme hrát se slovy na S.
Kdo jiný by měl se sněhulákem trénovat
slovní zásobu než sojka Všetečka, která
celý den stále něco oznamuje ostatním
lesním tvorům? Takto to vypadalo, když
s Tomášem procvičovala slova začínající
písmenem S.

Pojmenuj správně následující obrázky
a názvy napiš na příslušné řádky. Pak na
poslední písmeno každého ze slov
vymysli další slovo a také
jej napiš.

Teď vymysli dalších 5 slov na písmeno S, napiš je a opět ke každému přidej slovo
začínající posledním písmenem původního slova.

Třetí úkol se ti bude také líbit. Napiš své jméno a na každé písmeno ve jménu
vymysli tři slova. Jsem hodná, takže nemusíš rozlišovat písmena s háčkem a čárkou.
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Sněhuláci na stráni
Kamarádi postavili
na stráni spoustu sněhuláků. Tady
vidíš jejich obrázek . Přes noc se však na
skupince 8 maličkostí změnilo. Ty bys měl,
Tomáši, odhalit na druhém obrázku. Při plnění
tohoto úkolu si zároveň vyzkoušíš, jak
se umíš na práci soustředit. To budeš ve
škole také potřebovat.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Jedno číslo za druhým
Nejlepším lesním počtářem je vlk Viktor.
Neustále počítá, jestli má pohromadě
celou svou vlčí smečku. Kdo jiný by tedy
měl Tomáše vyzkoušet ze znalosti čísel?

Čísla jsou krásná
a pro život potřebná. Dá se s nimi
ale také moc pěkně hrát. Nevěříš mi, Tomáši?
Tak se schválně pusť do mých úkolů.
Spoj čísla tak , jak jdou za sebou, a uvidíš,
jaký hezký obrázek na tebe
vykoukne.

V následující změti kuliček vybarvi modře všechny, které obsahují číslo. Pokud budeš postupovat
správně, vyskočí na tebe tři velké číslice.
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Puzzle pro sněhuláka
Šikovné ruce, to je výsada klaunky Pepiny. Ani Tomáš nebyl překvapen, že je to právě ona, kdo mu se zručností
pomůže.

Tvoje sněhové ruce
asi nejsou moc vhodné na
přesnou a jemnou práci. Ale
neboj se, Tomáši, spolu
zvládneme i tuto skládanku.
Pokus se vystříhat jednotlivé
dílky a složit z nich obrázek .
Když ti to s nůžkami
nepůjde, pomůžu ti.

Sněhulák
Máš také šikovné ruce? A k tomu spoustu nápadů? Tak vytvoř vlastního sněhuláka. Jedno z čeho,
jedno jak. Čiperka se těší na všechny výtvory svých dětských kamarádů.
Výrobek pošli do 23. března 2018 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo jej
vyfoť a obrázek pošli na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu
zprávy napiš „Čiperka – sněhulák“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
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Povídám, povídám pohádku
Přesněji fretka Bětka povídá pohádku. Na pomoc si vzala obrázkovou knížku. Ale protože zase chvátala, celé se jí to
nějak pomotalo. Využila toho, aby sněhuláka vyzkoušela, jak umí vyprávět.

Tady máš, Tomáši,
obrázky z jedné velice známé
pohádky. Nejprve je seřaď, aby odpovídaly
ději pohádky, a pak mi prosím podle
nich pohádku vypravuj.

1

2

3

4
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O Neposedovi

& jeho kamarádech

Co to děláš?

Uklízím spíž.
Dala jsem si předsevzetí,
že ji uklidím.

23. díl

Neposeda neměl na začátku
nového roku zrovna dobrou
náladu. Všichni se snad zbláznili!

A co děláš
ty?
Uklízím
dílnu.

Proč
dnes?
Dal jsem si
předsevzetí, že
dnes.

Co to všichni mají s tím
předsevzetím? Vojta si dal
předsevzetí, že přečte všechny
knížky, které našel pod stromečkem,
a tak ani nechodil ven. Flíček si dal
předsevzetí, že nebude běhat
za cyklisty…

Jaké bych si
dal předsevzetí
já?

To ne, vylezu
na nejvyšší
smrk.

ale Tam přece
bydlí zlá
straka!

Že nebudeš
odmlouvat…
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Právě proto
tam vylezu.

Ani mě nenapadne.
Budeš mi sloužit.

Mám tě!

Nedělej
to!

Pusť mě!

Najdeš mi
prsten,
který jsem
ztratila.

Jak asi?

neposeda chtěl dokázat, jak
je statečný, a hurá na strom. Což
o to, šikovný byl, za chvíli mával ze
špičky nejvyššího smrku
v lese. Ale co to? Najednou
se nemohl hýbat.
Já si tě hezky

přivážu.

Když slezu
dolů, tak ti
uteču.

Když prsten
najdu, pustíš
mě?

To se uvidí.
Ty jsi
opravdu zlá.

dobře,
Už lezu.

Koukej najít
ten prsten.

Neposeda hledal, ale prsten nenašel. Flíček mu naštěstí pomohl. Když prsten našli, zjistili,
že je to ten, který maminka dlouho hledala. Teď se ukázalo, že jí ho straka ukradla.
Samozřejmě, že ho té zlodějce nedali, ale vrátili ho mamince. Jak se ale vysvobodit ze
zajetí straky, když Neposedu přivázala dlouhým provazem? Pomohl zajíc, který hbitě svými
ostrými zuby provaz přehryzal. A straka se mohla zlobit, jak chtěla.
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Sněhulák
v noci

Tady jsem ti, Tomáši, nakreslil
tvůj portrét. Ale protože jsem toho víc
nestihl, chtěl bych tě poprosit,
abys obrázek dokončil podle
mých instrukcí dole.

Nebojte se, netopýr Radim netestuje
sněhulákovou odvahu.
Jen si chce ověřit jeho orientaci.
A protože netopýři jsou noční tvorové,
musí Tomáš tento úkol plnit v noci.

Nad sněhuláka nakresli 5 hvězd.
Vlevo od sněhuláka vytvoř hromádku
ze 7 sněhových koulí.
Vpravo od sněhuláka by to slušelo jednomu
menšímu sněhuláčkovi.
Srpek měsíce září nad hvězdami.

Vlevo od měsíce poletuje netopýr.
Pod netopýrem je vidět kometa.
Před velkým sněhulákem leží ve sněhu sáňky.
Na sáňkách je hrnec, mrkev a koště.
Pokud máš všechno hotovo, celý obrázek vybarvi.

Postavil jsem sněhuláka
Protože sova Emilka Tomáše skutečně k zápisu přihlásila, nemohla přece poletovat stranou, když jej všechna zvířátka pilně trénovala. Rozhodla se, že se přesvědčí, jak je na tom sněhulák s pamětí.
U zápisu po tobě, Tomáši,
budou chtít, abys jim zarecitoval
nějakou básničku. Vybrala jsem ti jednu
opravdu vykutálenou. Určitě se ti bude líbit.
Básničku si přečti a nauč se ji zpaměti.
Moc se těším, až mi ji zarecituješ.

Postavil jsem sněhuláka na stráni,
aby hlídal krajáč mléka k snídani.
On jen stál jako pán
a já musel hlídat sám.
On jen stál jako pán
a já musel hlídat sám.
jéé, ta je
ale dlouhá.

Postavil jsem sněhuláka na ledu,
aby hlídal kousek masa k obědu.
On tam stál jako pán
a já musel hlídat sám.
On tam stál jako pán
a já musel hlídat sám.
Postavil jsem sněhuláka u dveří,
aby hlídal krajíc chleba k večeři.
.
A on stál jako pán a já musel hlídat sám
.
A on stál jako pán a já musel hlídat sám
Na jaře ho teplé slunko rozlilo,
škoda proto sněhuláka nebylo.
at sám.
Vždyť on stál jako pán a já musel hlíd
at sám.
Vždyť on stál jako pán a já musel hlíd

Úkoly:

hlídat.
na papír vše, co měl sněhulák
Aby ti učení šlo lépe, namaluj
vypadal v zimě a jak na jaře.
, abys namaloval, jak sněhulák
ěla
cht
tě
ješ
ě
tob
po
h
byc
A pak
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Kynutá abeceda
Medvěd Michal je známý jedlík a od myšlenek na dobré jídlo se nemohl odtrhnout
ani při procvičování abecedy.
A takhle to dopadlo.

já ti, Tomáši,
abecedu upeču. A všechna písmenka,
která budeš umět přečíst i napsat,
můžeš za odměnu sníst.

Co budu na abecedu potř

Takto pokaždé
postupuju:

ebovat:

lži čky sol i 4 lží ce me du
80 0 g hla dké mo uk y 2
ě nic ne pe ču )
(te n já rád a be z ně j vla stn
50 0 ml vla žn éh o ml éka
60 g roz pu ště né ho má sla
stv éh o dro žd í
1 lži čku cu kru 25 g čer
í
lov é lup ínk y na po syp án
ve jce na po tře ní ma nd

Do kastrůlku naliju trochu vlažného mléka, přidám cukr a rozdrobené droždí. Nechám vzejít kvásek.
Mezitím do mísy proseju mouku, smíchám ji se solí a uprostřed udělám důlek. Do něj vliju rozpuštěné máslo,
med a vzešlý kvásek.
Pak už jen důkladně hnětu a propracovávám, abych získal hladké těsto. Podle potřeby pochopitelně přilévám
mléko, a když to nikdo nevidí, tak ještě i další med. Ten já mám moc rád.
Hotové těsto schovám pod utěrku, aby mi jej Všetečka neozobávala, a chvilku si odpočinu.
Pak roztopím pec, připravím si plechy, rozšlehám v hrnečku vajíčko a do misky nasypu mandlové lupínky.
Z vykynutého těsta vytvaruju válečky a z nich tvořím jednotlivá písmenka.
Přendám je na plech, potřu vejcem a posypu mandlemi.
V peci je upeču dozlatova.
Hotová písmenka nechám vychladnout, protože sněhuláci prý teplé pečivo nesmějí.
Vychladlá kynutá abeceda je připravena, aby sis s ní, Tomáši, mohl užít trochu zábavy.
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Tady bydlím já
Pepina sice už s Tomášem stříhala dílky na puzzle, ale stříháním něco vytvořit, toho se chopil bobr Emil. Ostatně
pomocí svého zdatného chrupu dokáže vytvořit obrovské vodní hráze, proto pro něj práce s papírem a nůžkami
byla hračka. Zato Tomáš se s tím trochu trápil.

Ve škole si žáci podepisují všechny
své věci. Sešity, učebnice, výkresy. Já jsem si
ale pro tebe připravil originální jmenovku,
kterou můžeš klidně použít i na dveře či okna
svého domu. Kde vlastně, Tomáši, bydlíš? No, to je

6
jedno. Tuto jmenovku
si můžeš také pověsit
na svůj hrnec. Až jej příště ztratíš,
budou hned všichni vědět, čí je.

Tady máš šablonu. Jestli ti její velikost
nevyhovuje, poprosíme Pepinu, aby ti ji na kopírce
podle tvého přání zvětšila či zmenšila. Pak si
vezmi nůžky a dej se do vystřihování. Pracuj
pečlivě, ať si neuděláš ostudu. Je to
přece tvoje jmenovka!
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Pepina a balónkový sněhulák
Protože se sněhulák Tomáš moc snažil a byl pilný při plnění všech úkolů, rozhodla se klaunka Pepina, že
jej za odměnu vymodeluje. Pochopitelně z balónků. Samotný sněhulák je jednoduchý, ale jeho dozdobení může být trochu náročnější. Ale podle Pepininých rad to jistě zvládneš i ty.

Co budeš potřebovat:
2 bílé kulaté balónky
2 dlouhé balónky různých barev
4 malé různobarevné
balónky
oboustrannou lepenku
nůžky
černý fix
oranžový papír

Jak se koulí balónkový sněhulák:
Klobouk:

Dlouhý balónek nafoukni, na konci nech jen malý ocásek. Balónek zauzluj.
Od uzlíku si odměř vzdálenost asi 10 cm, přehni sem uzlík a zkruť. Vznikl ti jakýsi „dvojbuřtík“. Takové vytvoř
ještě další dva a vytvaruj je do trojlístku kolem zbytku balónku. Konec balónku teď ohni doprostřed trojlístku
a propleť jej, aby se klobouk nerozplétal.

Šála:

Nafoukni dlouhý balónek a na konci nech jen opravdu malý nenafouknutý koneček. Balónek zauzluj.
Teď už jen stačí balónek dvakrát omotat kolem sněhulákova krku a volné konce zkroutit, aby šála držela.

Podstavec:

Nafoukni 4 malé balónky – měly by být stejně velké. Konce zauzluj.
Vždy dva a dva balónky svaž uzlíky k sobě.
Spoje takto vzniklých „dvojbalónků” polož na sebe a zkruť, aby vzniklý kříž držel pohromadě.

Dokončení:

Pomocí oboustranné lepenky připevni sněhulákovi klobouk a posaď jej na podstavec.
Lepenkou upevni také nos z oranžového papíru.
Fixem domaluj obličej a knoflíky.

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.

Řešení
úkolů
Str. 5
Domino: 7 > 6, 8 > 6, 3 < 5, 10 = 10, 6 < 7, 6 > 5
Kostky: 9 > 8, 15 > 14
Str. 6
Ten: řetízek, náramek, sníh, hrnec
Ta: mašle, sukně, sponka, zima, mrkev
To: zrcátko, koulování, klouzání, koště, uhlí
Str. 12
Sněhuláci na stráni
8 rozdílů

Sběratelská akce

probíhá ve vybraných
a plakátem označených
prodejnách
od 3. ledna 2018
do vyčerpání zásob,
nejpozději však do
13. března 2018.
Za každých 299 Kč nákupu
získáte u pokladny na vyžádání sáček s magnetkou jednoho
československého pohoří.

100 let

od vzniku
první republiky
1918–2018

Velká sběratelská akce

Za nákup výrobků označených
žolíkem získáte magnetku
navíc. Platí od 3. ledna 2018.

AKCE

Kup 1

AKCE

Kup 2

AKCE

Kup 3

Více informací v akčních
letácích, na prodejnách
a na stránkách:

www.coopclub.cz

Vybarvi si obrázek a zjisti, které oblíbené lízátko
slaví 60. narozeniny.
Pomoc najdeš v aktuálním čísle (1/2018) magazínu COOP Rádce.

