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Soutěže o ceny
Ani při napravování škod po zlobivém šprýmaři ne-
smíme zapomenout si trošku zasoutěžit. Pro výherce 
tu má Čiperka už teď nachystáno spoustu zajímavých 
cen. 

 Křížovka – Zvířata ze zoo str. 4

Výherci z minulého čísla
 Křížovka – Jarní květiny: Pro nikoho z luštitelů 

nebyl problém odhalit, že hledanou sluneční květinou 
je slunečnice. Štěstí a sluníčko se tentokrát usmálo 
na tyto zdatné křížovkáře: K. Kadlec (5 let), P. Blahník 
(7 let), E. Syrovcová (2,5 roku), J. Souček (3 roky), 
N. Holubová (11 let). 
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Ahoj, holky a kluci,
to bylo zase jednou dobrodružství! Vypravil jsem se 

s Pepinou do zoo, ale zrovna tam řádil nějaký šprýmař 
a  všechno bylo vzhůru nohama. Jeho žertíky nebyly 
zlé, ale zkrátka takové, jaké se v  dubnu dělají. Přesto 
z  nich měli chovatelé, zvířata i  návštěvníci zamota-
nou hlavu. Někdo lomil rukama, někdo se smál, až se 
za břicho popadal, někdo si rval vlasy. U zvířat nebylo 
poznat, jestli řvou smíchy, nebo vzteky. Prostě, byla to 
mela!

Pochopitelně jsem spolu s  Pepinou přiložil ruku 
k dílu, abychom co nejrychleji vše dali do pořádku. Ale 
i tak se ještě teď směju, když si vzpomenu na nosorož-
ce v baletní sukni a další vykutálené taškařice. 

Jak jsme tak pomáhali napravovat šprýmařovo řá-
dění, napadlo mě, že bych mohl trochu pobavit i  vás 
a připravit číslo plné nejen zvířátek, ale i nejrůznějších 
vtípků, které se v zoo odehrály. 

Vždyť šprýmování k dubnu přece patří.

Žertovné listování stránkami tohoto čísla vám přeje 
váš kamarád veverčák Čiperka

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Uličník zvířátkům něco vygumoval, něco přikreslil. 

 Alespoň trochu naprav 
napáchané škody a doplň, 
co zvířatům chybí. 
 Obrázky vybarvi.

Šprýmařovo kreslení

He ?



Křížovka - Zvířata ze ZOO
Pokud znáš všechna nakreslená zvířata, tajenka ti rychle odhalí, jak se náš vykutálený 

šprýmař jmenuje. 

Řešení křížovky pošli do 20. května 2020 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, telefonní číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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Moje čínské jMéno znaMená Medvěd-kočka.

Nechci se chlubit, ale říká se o mně, že vypadám jako velký 

mírumilovný plyšový medvěd, a proto mě všichni milují.  

Dbám na módu, a proto nosím slušivý černobílý kožíšek.

Pocházím z , a jsem dokonce národním  

symbolem této země. Jsem veliký labužník a ze všeho nejvíc 

si pochutnám na křupavém . Na rozdíl od 

jiných kolegů medvědů se neukládám k zimnímu spánku, 

nedokážu si totiž vytvořit dostatečné zásoby tuku.

já ale doopravdy nejseM Medvídek, 
i když Mi tak všichni říkají. 

já jseM vačnatec!
Pocházím z  

 a jsem jedním  
z nejtypičtějších zdejších zvířat. A navíc 
jsem roztomilý a každý by se se mnou rád 
hned mazlil. Dbám na správnou výživu,  

proto můj jídelníček tvoří převážně listy  
. Když jsem se narodil,  

byl jsem holý, slepý a hluchý, proto jsem se vyšplhal do matčina , kde jsem 
v teple sál mlíčko, a zůstal jsem tam  

šest , dokud jsem nepovyrostl 
a nezesílil. 

tak to já Medvídek jseM, i když tak Možná  
na první pohled nevypadáM.

Pocházím ze Severní , ale lidé mě zavlekli i do Evropy nebo Japonska. Mysleli si totiž, že budu poslušným domácím  mazlíčkem. Ale když mě lépe poznali, začali o mně říkat, že jsem drzý, neodbytný, dotěrný a že všechno sežeru. Kde jsem se jednou dobře najedl, tam se rád vracím. Já opravdu nemůžu za to, že lidem vadí, když si svůj pelíšek vybuduju v komíně. Přitom všechny děti by se ode mne mohly učit, protože při jídle jsem velice .

NeNí  Medvěd  jako  Medvěd
Máme tři „medvědy“ a tři tabulky, na kterých se jednotliví méďové představují.  

Ano, i tady se neznámý uličník vyřádil. Tabulky rozházel a některá slova na nich navíc vymazal. 
Jaký je tvůj úkol? Doplň, co chybí, a vrať tabulky k těm správným méďům. 

PAndA

KOAlA
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.



V zoo žije spousta zvířat, která na sobě mají různé skvrny nebo pruhy. Vtipálkovi připadaly zebří 
pruhy málo pestré a také žirafa podle něj nehýřila barvami. Proto je trochu přibarvil.  

Připletla se k tomu stará želva, a protože se jí nepodařilo rychle utéct, i její krunýř dostal barevnou 
výzdobu. Jak zebra, žirafa a želva vypadaly, zjistíš z naší početní omalovánky.  

Stačí vypočítat příklady a pak už jen vybarvovat.

Hrají všemi barvami
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Fotograf Čiperka zachytil, jak to u šimpanzí rodinky vypadalo 
před příchodem šprýmaře a jak po jeho nevítané návštěvě. 

Najdeš mezi oběma obrázky 8 rozdílů? 

mezi šimpanzi
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Kde jste kdo?
Všechny žerty stranou, teď jeden vážný úkol. No, tak moc vážný přece jen nebude. 

Pozorně se po dobu jedné minuty dívej na tabulku s obrázky. Pak tabulku zakryj a pokus se 
odpovědět na všechny otázky pod tabulkou. Nepodváděj, podváděl bys jen sám sebe!

Otázky a úkoly
 Vyjmenuj zvířata z druhé řady.
 Kdo je vlevo od klokana?
 Kdo se nachází pod želvou?
 Kdo je v pravém horním rohu?
 Kolik ptáků je v tabulce?
  Vyjmenuj zvířata v pravém sloupci 

v pořadí shora dolů.
  Může se klokan ve volné přírodě 

potkat se zvířetem vpravo od něj?

Nakonec i tady vtipálek vymyslel malou neplechu. 
Některá ze zvířat v tabulce schoval do následujících 
vět. Najdeš všech šest živočichů?

Našim pan Zima nezavolal.
Bohužel vaše zásilka ještě nedorazila.
Podle Václava jsem běžel pomalu.
Veronika dala pusu Pepovi.
Celý týden Pavel bloudil po lesích.
Můj andulák mi proklovl kůži na prstě. Ře
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J ednoho 
krásného 
dne našel 

Drobek za sklem 
výlohy zastrče-
ný přeložený list 
papíru. Zvědavě jej 
rozevřel a nevěříc-
ně koukal na změť 
písmen, která nedávala vůbec žádný smysl.

„Hei, se on vihdoin onnistunut, ja tulen kauppaanne 
ensi kuussa. Odotan innolla tapaamista koko perheel-
lesi...“

„Tati, podívej, co jsem našel! To je asi nějaká tajná šifra. 
Když ji vyluštíme, dovede nás k zakopanému pokladu 
loupežníka Buližníka,“ drmolil Drobek a mával otci před 
očima listem papíru.

„Uklidni se, ty jeden popletenej Buližníku,“ krotil otec jeho 
elán, „a nech mě, ať se na tu tvoji tajnou šifru podívám.“

Rohlík si důležitě vyčistil brýle, ještě důležitěji si je 
nasadil na nos a úplně nejdůležitěji se začetl do záhad-
ného vzkazu. Chvilku souhlasně přikyvoval, pak hlavou 
nevěřícně vrtěl a nakonec sprásknul ruce.

„Že je to cesta k pokladu!“ vyhrknul Drobek.
„Žádný poklad!“ spustil Rohlík. „Je to dopis…“
„Od Buližníka!“ přerušil ho Drobek.
„…od bratránka Mika z Finska,“ nedal se vyrušit Roh-

lík. „Píše, že se na nás přijede příští měsíc podívat a že se 
potřebuje o něčem důležitém poradit.“

„My máme ve Finsku bratránka?“ zeptala se Žemlička, 
kterou přilákalo Drobkovo povykování.

„Ty umíš finsky?“ vyzvídal Drobek.
„A o čem tak veledůležitém se chce Miko poradit, že se 

sem plahočí až z Finska?“ přemítala maminka Koblížka.
„Ano, ano, nevím,“ překotně všem odpovídal Rohlík. 

Abys tomu správně rozuměl: Ano, 
máme bratránka ve Finsku. Ano, 
umím finsky. Nevím, o čem se 
potřebuje poradit. „A teď už dost 

řečí, a alou do prá-
ce,“ snažil se Rohlík 

utišit zvědavé skřítky. 
„Nezapomeňte, že finské 

prodejny patří k těm nejlep-
ším a nejkrásnějším na světě. Finští 

skřítci jsou šlechta mezi prodejníčky 
a určitě nechcete, aby si Miko myslel, že 

naše prodejna je ušmudlaná a že se 
tady flákáme! Pusťte se do úklidu. 

Nikde nechci vidět žádné smetí. 
Cenovky ať jsou u správné-

ho zboží. Všechny vitríny 
a výlohy se musí blýskat 

jako hladiny finských jezer! 
Běda, jestli v pokladnách 

dojdou drobné…“
Rohlík ještě dlouho 
vydával své rozkazy, ale 
nikdo je už neposlou-
chal. Skřítci se postupně 

vytratili a pustili se do vel-
kého úklidu. Vždyť návštěva 

z Finska v jejich prodejně ještě nikdy nebyla!
Konečně nastal den D, kdy měl dorazit bratránek 

Miko. Cink, cink, zacinkal zvonek nad vchodem. Dveře 
se nepatrně pootevřely, něco zašustilo a pak už před 
našimi prodejníčky stál blonďatý šedooký skřítek a ve-
sele se na ně usmíval.

„Achoj, Rochliku,“ spustil lámanou češtinou, „moč rát 
tě vidim. I čelou tfoji rodinů.“

„Ahoj, Miko,“ vítal jej Rohlík, „vítám tě u nás v prodej-
ně…“ 

„O čem ses to chtěl s námi poradit?“ nevydržel to napě-
tí Drobek a skočil otci do řeči.

„Chacha, to je určitě tfůj šyn! Je stejně světavý a netoč-
kavý, jako jsi byl f mlátí ty,“ smál se Miko.

Pak ale zvážněl a smutně začal svým českým příbuz-
ným vyprávět, co hrozného se v jeho prodejně děje. 
Každou noc někdo počmárá všechny výlohy nejrůzněj-
šími obrázky a nápisy. Výlohoví skřítci už prý dokonce 
začali v noci držet hlídky, ale nikdy se jim nepodařilo 
pachatele odhalit. Ráno tedy zase všechna skla vyleští, 
ale přes noc se čmáranice objeví znovu. Únavou už pa-
dají nejen výlohoví, ale i všichni ostatní skřítci, protože 
se snaží svým kamarádům pomáhat. Ale marně.

„To je hrozné,“ vyhrkla Skleněnka, když si představila, 
že by se něco podobného objevilo i na její vždy per-
fektně vyleštěné výloze. 

10



„Se sačátků jsme si mysleli, že jsou to nějaké slobivé děti, 
ale teď…“

„Co teď,“ skočil Drobek Mikovi do řeči.
„Teď si myšlime,“ šeptal Miko a plaše se rozhlížel 

na všechny strany, „že to je fantom protejen!“
„No, to snad ne,“ chlácholil jej Rohlík, „žádný fantom se 

přece už dobrých sto let nikde neobjevil.“
„Co to je fantom?“ ptala se zvědavě Žemlička.
„Je vidět, že ve škole nedáváš moc pozor,“ pustila se 

do dcery Koblížka. „Fantom je obávaný zlý duch, který 
škodí na prodejnách. Není ho vidět, ale zůstává po něm 
spoušť, kvůli které do prodejny lidé přestávají chodit, tak-
že se prodejna zavře a prodejníčci přijdou o domov.“

„To je hrozné!“ vyděsila se Skleněnka.
„Ano, je to hrozné, ale znovu opakuju, že žádný fantom 

se už přes sto let neukázal,“ tišil Rohlík vystrašené skřítky.
„Teď to nevyřešíme, je pozdě. Všichni spát a ráno se 

poradíme, co se s tím dá dělat.“
Skřítci se rozešli do svých pokojíčků, ale ještě dlouho 

bylo slyšet tiché šeptání a dohadování.
Ráno všechny probudilo srdceryvné ječení skřítky 

Skleněnky. 
Než bys řekl švec, byli všichni skřítci na nohou a letěli 

se podívat, co se děje. V prvních paprscích vycháze-
jícího slunce viděli Skleněnku, jak stojí před výlohou 
a třesoucí se rukou ukazuje na barevné klikyháky, které 
hyzdily jinak vždy tak vyleštěné sklo. 

„Fantom,“ vydechli prodejníčci.
„Jo, a píše finsky!“ odfrknul si Rohlík. „Koukejte se 

všichni uklidnit, tohle musí mít jednoduché vysvětlení. 
Proč jsou v těch čmáranicích finská slova, a ne česká? Proč 
se ty nápisy objevily teprve teď, když přijel Miko? Nechce-
te mi snad tvrdit, že Miko přivezl fantoma v kufru místo 
vánočních dárků!“

„To bych přece nikty neudělal,“ bránil se Miko. 
„Poslechni, bratránku, já si tedy nechci hrát na nějakého 

jasnovidce, ale odhaduju, že ve vaší prodejně dnes v noci 
žádný fantom neřádil. Můžeš tam zavolat a zeptat se?“ 
přemýšlel Rohlík. 

A měl pravdu. Po několika měsících výlohu finského 
obchodu nikdo nepočmáral.

„Ale čo to snamená?“ kroutil Miko nevěřícně hlavou. 
„Hmm, tak si myslím, Miko, že jsi poslední měsíce měl 

hodně práce.“
„To ano, protejna se oprafovala a moč dobže víš, že to je 

pro fšechny prodejníčky velká fuška.“
„To jistě. Takže jsi byl od nevidím do nevidím na nohou 

a dával na všechno pozor. A jestlipak si vzpomínáš, co se 
ti stalo ve škole, když ses dlouho do noci učil na závěrečné 
zkoušky?“

„Byl jsem náslunečný!“
„Spíše náměsíčný, Miko,“ opravil bratránka Roh-

lík a pousmál se. „Kolikrát jsme tě v noci našli někde 
na chodbě, jak si na stěnu píšeš kupecké počty. A tyhle 
čmáranice na skle mi trochu připomínají plánky na pře-

stavbu prodejny.“
„To jako myšlíš, že ten fantom jsem já?“ zhro-

zil se Miko.
„Fantom ne, ale přepracovaný skřítek. 

Víš,co? Dnes si vyrazíme na výlet na ne-
daleký hrad. Dlouhá procházka ti udělá 
dobře, vyčistíš si hlavu a v noci tě nic 
nebude nutit kreslit plány přestavby 
na NAŠI výlohu!“

Rohlík měl pravdu. Výlet Miko-
vi prospěl, čerstvý vzduch odvál 
veškeré starosti a v noci se na výloze 
žádné nové obrazce neobjevily. Roh-
lík bratranci naordinoval ještě týden 
odpočinku v české přírodě a teprve 
pak prohlásil Mika za vyléčeného 
a připraveného na návrat domů. 

Týden po Mikově odjezdu našel 
Drobek ve výloze další dopis. 
Perfektní češtinou v něm Miko 
sděloval, že „fantom“ už se znovu 

neobjevil a finské výlohy se opět 
lesknou jako hladiny finských jezer. 

Výlety do české přírody zkrátka dělají 
zázraky!
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Ani mapka zoologické zahrady neunikla vtipálkovu řádění.  
Sundal z ní několik tabulek. Až je vrátíš na ta správná místa,  

můžeš mapku využít ke hře se svými kamarády.

Pravidla Hry:
1. hráč –  říká, kudy má druhý hráč od vchodu jít, aby se 

dostal k prodejně COOP (cíl cesty druhý hráč 
nesmí znát).

2. hráč –  pokud podle rad od prvního hráče dorazil na to  
správné místo, naviguje odtud dalšího hráče 
ke lvům (cíl cesty ví opět jen navigátor).

3. hráč –  od lvů vede dalšího hráče k bizonímu stádu.

Takto můžete pokračovat stále dál a hrát 
hodiny a hodiny. Jste zdatní 

navigátoři? 

Cesta zahradou
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Veselá 
omalovánka

Tenhle žertík je docela nevinný a tuleň s tučňákem se na něm rádi podíleli.  
Vždyť děti mají rády jak zvířátka, tak klauny. 

Aby byl obrázek ještě veselejší, vezmi pastelky a vybarvi jej. 
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Na této stránce se to všemožnými nepatřičnostmi jen hemží. 
A nejen šprýmařovými vtípky. Nepořádní návštěvníci také 
všude poházeli kelímky od pití. Další darebové zase zvířatům 
nasypali do misek bonbony, ačkoliv je to přísně zakázáno.  
Aby těch zmatků nebylo málo, ze svého výběhu utekl tygr! 
Potřebujeme tvou pomoc, aby vše bylo zase tak, jak má být.
 
 Odhalíš všechny žertíky? Napovíme ti, že jich je pět.
 Modře zakroužkuj všechny poházené kelímky.
 Červeně přeškrtni všechny bonbony.
 Kde se schovává tygr?

v zoo
zmatky

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Máme tady vetřelce!
V naší zoo se pravidelně koná 
módní přehlídka zvířat 
jednotlivých kontinentů.  
Vtipálek do každé skupinky 
propašoval jedno zvíře, 
které na daném 
kontinentě nežije.
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  Najdeš všechny  

VeTřelCe?

   Obrázek 
dovybarvi.

Řešení úkolu najdeš 
na straně 23.



Želé zVířAtA
Pokud jsi splnil předchozí úkol, zasloužíš si sladkou odměnu.  
Panda pro tebe vyrobila plnou misku želé medvídků a háďat. 

A protože jsme pandu pěkně poprosili, prozradila nám, 
jak se domácí želé zvířátka připravují.

Panda ti je ště poradí, jak vytvořit zvířátka různobarevná: obarvi část tekutiny šťávou z červené řepy, špenátu nebo borůvkovým sirupem.

co budeš potřebovat
125 ml  šťávy z pomeranče 
nebo citronu

660 ml ovoce 
(citrony, pomeranče)

75 ml čiré práškové želatiny

1 lžíce medu

Pro barevné variace:
šťáva z červené řepy
špenátová šťáva
borůvkový sirup atd.

Panda svou medvědí silou z citrusů vymačkala 
125 ml šťávy. Ty použij lis na ovoce.

Oloupané pomeranče a citrony nakrájela na malé 
kostičky, přidala je k vymačkané šťávě a na mírném ohni 

je vařila tak dlouho, dokud kousky zcela nezměkly.

Pak směs sundala z plotny, osladila medem 
a vše rozmixovala ponorným mixérem. 

Podle návodu na obalu připravila želatinu 
a přimíchala ji do připravené směsi. 

Pak už stačilo jen nalít tekuté želé do silikonové formy 
s medvídky a háďaty a vše nechat vychladnout 

a ztuhnout do druhého dne v lednici.

Druhý den zvířátka vyklopila z formy  
a mohla se spolu s kamarády pustit do mlsání. 

Jak na to
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Zvířecí školka
Když si rodiče vyzvedávali své děti ze zoologické mateřské školy,  

vtipálek zhasl a děti trochu proházel. Nejeden rodič se pak nestačil  
divit, koho si to odvedl domů. Dej všechno do pořádku  

a najdi dětem ty správné rodiče. Obrázek dovybarvi.
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Šprýmařův portrét
Aby bylo vidět, kdo všechny vylomeniny v zoo způsobil, nechal tu vtipálek 

svůj portrét. Ovšem trochu rozházený. Vystřihni jednotlivé dílky 
a slož šprýmařovu podobenku.



Jak Pepina kouzlí?

Pepinino 
prozrazené kouzlo

●  Nejprve obecenstvu ukáže šátek, o který v jejím kouzlu půjde. 
●  Potom sevře ruku v pěst a prstem druhé ruky začne šátek 

postupně pěchovat do sevřené ruky. 
●  Jakmile celý šátek zmizí, začíná Pepina čarovat. 
●  Prázdnou rukou zakrouží nad sevřenou pěstí, třikrát 

do pěsti foukne a pronese kouzelnou formuli. 
●  Abrakadabra, rozevře pěst – a šátek je pryč! Obě Pepininy 

ruce jsou prázdné a šátek zmizel neznámo kam.
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Naše klaunka často chodí do zoo pobavit malé tučňáčky. 
Ti milují její kouzla a nemohou se jich nabažit. 

Tentokrát si pro ně Pepina připravila kouzlo šátkové.

„Chachá,“ zasmál se náš uličník šprýmař, 

který se schovával mezi tučňáky. „To je kouzlo 

s falešným prstem! klaunka jej měla v dlani 

a šátek cpala do něj. Pak si prst i s šátkem nasadila 

na palec! jen se podívejte, že palec její levé ruky 

má mnohem tmavší barvu. To je právě ten 

nasazovací prst a uvnitř je schovaný šátek.“

Kouzelnický trik byl vyzrazen, 
ale ani Pepinu, ani tučňáky 
dobrá nálada neopustila. 

Tučňáci (a jistě i ty) se už teď 
těší, co zajímavého si klaunka 

připraví napříště. 



Řešení
úkolů
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HaDí POČty

Kobra = 140 cm
Zmije = 60 cm
Chřestýš = 100 cm

 Dohromady hadi měří 300 cm.

  Potřebujeme alespoň tři zmije. 
Jejich délka bude 180 cm.

  Na velehada dlouhého 1 km potře-
bujeme 715 kober. Jejich délka bude 
1 001 m, tj. 1 kilometr a 1 metr.

  Zmije je o 40 cm kratší než chřestýš.

  Kobra je o 40 cm delší než chřestýš. 

  4 kobry měří 5 metrů  
a 60 centimetrů.

Str. 5

Panda: 1–A, Číny, bambusu

Koala:  3–B, Austrálie,  
blahovičníku, vaku, měsíců

Mýval:  2–C, Ameriky, 
čistotný
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8 rozdílů 

Str. 9

ZVířata VE VětáCH

šimpanz, želva, lev, sup,  
velbloud, vlk

Str. 15

ŽERtíKy: hroch na stromě, 
gorila s parukou, slon s uzlem 
na chobotu, plyšák v klokaní 
kapse, nosorožec v sukni

Str. 18

VEtřELCI

Evropa: šimpanz
asie: lenochod
amerika: lev
austrálie: zebra



ČIPERKa SE DOSLECHL, ŽE     
BuDE PaRtNEREM NOVé POHáDKy. 
A protože má pohádky moc rád, chtěl 
si v ní také zahrát. Přihlásil se tedy do 
konkurzu na kuchtíka. Filmařské  
porotě napekl spousty dortíků.  
Poskládej jednotlivé druhy dortíků 
od největšího po nejmenší. 
Z písmen pak zjistíš, 
pokračování jaké  
pohádky se 
během dubna 
začne  
natáčet.


