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Soutěže o ceny
Že se na pustém ostrově nedá soutěžit? Dá! Čiperka si 
pro vás připravil dvě báječné soutěže a už teď se těší 
na vaše odpovědi.

 Křížovka – Mořští živočichové str. 4
 Lasturová figurka str. 13

Výherci z minulého čísla
 Křížovka – Zvířata ze zoo: Kdo jiný by v dubnu 

mohl v zoo provádět legrácky než Apríl. Poznat 
všechna zvířata a odhalit našeho šprýmaře pro vás 
nebyl problém. Na dárek od veverčáka Čiperky se  
mohou těšit: F. Zvikl (6 let), L. Dunková (11 let), 
P. Kočí (9 let), J. Stránská (6 let), V. Součková (9 let).
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Ahoj, kamarádi,
máme za sebou dost náročné měsíce. Nemohli jste 

do školek a škol ani se vídat s kamarády. Učili jste se sami 
doma a ven se dalo jít jen na krátké vycházky a s rouškou 
na obličeji. Jistě pro vás bylo těžké pochopit, co se to vlast-
ně děje a proč nic není jako dřív. Ale protože jste všichni 
moc šikovní, určitě jste to krásně zvládli a zvykli jste si 
i na roušky. Domácí učení mnohým z vás pomohlo vypilo-
vat si samostatnost a zodpovědnost a naučilo vás se učit. 

Ale dost už o virech a všelijakých omezeních. Venku svítí 
sluníčko a vlévá do nás naději, že už bude jen líp a líp.

Já jsem měl vlastně také takovou nedobrovolnou karan-
ténu. Ale trochu jinou než vy. Vyrazil jsem totiž prozkou-
mávat cizí kraje a sbírat dobrodružství, abych měl o čem 
psát v dalším čísle časopisu. Jenže cestou jsem uvízl 
na opuštěném ostrově. No, a protože bylo zrovna zaká-
záno jakékoliv cestování do zahraničí, nemohli pro mě 
kamarádi přijet a zachránit mě. A tak jsem několik týdnů 
strávil sám na nádherném ostrově uprostřed oceánu.

Tak úplně sám jsem vlastně nebyl. Skamarádil jsem se 
se spoustou tvorů, kteří žili jak na ostrově, tak v moři. 
Jako správný trosečník na pustém ostrově jsem se pustil 
do hledání pokladu, potápěl se k vraku lodi, snažil jsem 
se postavit si jednoduchý příbytek, zajistit si potravu 
i pitnou vodu. Práce jsem měl dost a dost, ale také jsem 
si užil spousty zábavy. A tak, když už mě kamarádi mohli 
vyzvednout, jsem se rozhodl, že se s vámi o svá dobro-
družství podělím.

Vzhůru na pustý ostrov! 
Hodně trosečnických 

zážitků vám přeje 
veverčák Čiperka

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



Čiperka se velice rád kolem svého ostrova projížděl na loďce a pozoroval její odraz ve vodní 
hladině. Ve své slaměné chýši se pak snažil loďku i její odraz nakreslit. To bude i tvůj úkol. 

Odraz ve vodní hladině

 Pokus se dokreslit 

odraz lodě ve vodě.  

Síť ti v tom pomůže.
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Křížovka - Mořští živočichové
Každý trosečník na pustém ostrově se velice rychle naučí znát mořské živočichy. 

Ověř si své znalosti a vylušti jméno jednoho slavného trosečníka.

Řešení křížovky pošli do 20. července 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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Na rybách
Lov ryb se stal pro Čiperku každodenní zábavou. Na obrázku vidíš, kolik ryb náš veverčák 
ulovil za týden. Aby si trošku oprášil matematiku, vymýšlel si různé rybí početní příklady. 

Pusť se do rybí matematiky spolu s ním.

 Všechny  zakroužkuj modře, zeleně, žlutě a červeně.

 Do jednotlivých vaků nakresli 
správný druh i počet ryb. Spočítej 
hmotnost vaků, výsledek zapiš.

 Spočítej jednotlivé druhy ryb a výsledky zapiš do tabulky.

= 200 g

celkem

celkem

celkem

celkem

= 300 g

= 250 g

= 100 g
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Náš veverčák se skamarádil s velikánskou želvou. Ta byla tak hodná, 
že se nechala zapřáhnout do vozíku z kokosového ořechu a ochotně  
vozila Čiperku po pláži. Sice se nepohybovala nijak závratnou rychlostí,  
ale ty máš alespoň dostatek času obrázek vybarvit.Hyjé,

želvo!
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 Dokážeš dopis celý přepsat, aby jej Čiperka  

mohl poslat dalšímu trosečníkovi?

Jednoho dne vylovil Čiperka z moře nejen velikánskou rybu, 
ale také láhev, ve které byl stočený kus papíru. „Hurá, vzkaz 
od dalšího trosečníka,“ zaradoval se Čiperka. Dobrá nálada  
jej však přešla, když zjistil, že text je částečně rozmočený.

Vzkaz v láhvi
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Zásoby
pro Čiperku

Kamarádi z lesa navařili a napekli 
pro Čiperku spousty dobrot. Tvým úkolem 

je dopravit mu zásoby na ostrov.
 Propluj mezi útesy. Dávej pozor, abys neskončil

u žraloků nebo na ostrově lidožroutů.
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ŠifrOvaný vzkaz
Co se dá ještě dělat na pustém ostrově? Ano, hledat poklad. Zvlášť když při  
procházce po ostrově narazíte na zašifrovaný vzkaz! Přesně to se stalo Čiperkovi. 
Objevil pergamen popsaný podivnými symboly. Bádal, bádal, až vybádal, 
co šifrovaný vzkaz ukrývá. Podaří se ti zprávu rozluštit? 
Aby to bylo jednodušší, prozradí ti Čiperka šifrovací klíč.

InZERcE

KI19-INT-01-092GI - Pombar - inzerce Ciperka 210x99_final.indd   1 21.04.2020   9:06:39
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Jak Cukřík dostal 
za vyučenou

J estli si myslíte, že poté, co se našim pokladníč-
kům podařilo vyřešit záhadu finského fanto-
ma, nastal na prodejně klid, mýlíte se. Na kaž-

dé prodejně se pořád něco děje a pokladníčci mají 
neustále o zábavu postaráno. Ať už kvůli neukázněným 
zákazníkům, nepředvídatelným okolnostem, nebo 
kvůli zlobivé skřítčí drobotině. Ano, malí skřítkové zlobí 
jako každé jiné dítě. Třeba takový Cukřík.

Cukřík byl pěkný vykuk. V prodejně 
měl dohlížet na to, aby sáčky s bon-
bony nebyly pomíchané a pěkně 
visely na těch správných háčcích. 
Měl také kontrolovat, aby žádný 
sáček nebyl natržený a sladkos-
ti se z něj nesypaly ven. Ale 
protože Cukřík cukro-
vinky opravdu milo-
val, spíše tu a tam 
chvilku do obalů 
maličkou 

dírku udělal, aby trochu sladkých dobrot vypadlo ven. 
Hbitě olízl sladký prášek vysypaný z pytlíku nebo zhltl 
úlomek rozdrceného bonbonu. Cukříkovy prsty byly 
neustále sladké a olepené cukrovou hmotou.

„Fuj, ty zase lepíš, Cukříku,“ ušklíbl se každou chvilku 
Drobek, „nesahej na mě, nebo se ke mně přilepíš. A já 
pak budu muset tahat takhle vypaseného skřítka všude 
s sebou.“

„Cukříku, ty bys nemohl být lupičem. Zanecháváš 
na všem jednoznačné otisky prstů,“ smál se zas skřítek 
Leštík.

Ale Cukřík si nic nedělal ani ze škádlení od svých 
kamarádů, ani z občasného hudrování svých rodičů. 
Prostě schoval ulepené ruce do kapes. Co oči nevidí, 
to srdce nebolí.

Jednoho dne 
lelkoval Cukřík 

v prodejně a usi-
lovně přemýšlel, 
na jakou dobrotu 
má vlastně chuť. 

Nastřihne pytlík 
bonbonů, uloupne 

si ždibíček čokoládové 
tyčinky, usrkne ten nový 

sirup, který paní Veselá včera 
vyskládala do regálu? Najednou si všiml, že paní 

Veselá nese celé plato buclatých sklenic zlatavého 
medu. 

„To by byla dobrota! Kdyby jí tak jedna sklenice chtěla 
upadnout a rozbít se! To bych se namlsal,“ toužebně se 
zasnil vykutálený skřítek. 

A pak udělal něco, co je proti všem skřítčím pravi-
dlům a zásadám. Strčil paní Veselé do cesty prázdný 
nákupní košík. Prodavačka o něj zakopla, ze všech sil 
se snažila udržet balanc, ale jedna sklenice jí přece jen 
vypadla a rozbila se na dlaždičkách na tisíce medo-
vých střípků. Jak se ji snažila zachytit, strčila loktem 
do regálu s vyrovnanými plechovkami kompotů a ty se 
za hromového burácení řítily na zem a rozkutálely se 
po prodejně. 



„Které nemehlo tady nechalo ten košík!“ rozčilovala se 
paní vedoucí, když pozorovala tu spoušť a běžela pro 
koště a kbelík s vodou, aby vše uklidila. 

Cukřík se zalykal zlomyslným smíchem, ládoval se 
medem a artisticky dováděl na jedné z kutálejících se 
plechovek.

Celé to darebáctví nevěřícně pozorovali Drobek 
a Leštík.  

„Tak tohle už Cukřík vážně přehnal! On schválně ubližuje 
druhým, a navíc porušuje nejzákladnější zákon skřítků 
pokladníčků – pomáhat prodavačkám na prodejně. On 
nepomáhá, on škodí!“ rozčiloval se Leštík. „Co s tím 
budeme dělat, Drobku? Řekneme to na něj? Popereme se 
s ním?“

„Žalovat se nemá a prát se taky ne, Leštíku. Navíc víš, že 
Cukříkovi rodiče by nám moc nevěřili, na svého jedináč-
ka nedají dopustit. Když mu nabančíme, bude to nefér, 
protože by to bylo dva na jednoho. Nakonec bychom 
měli průšvih my a on by z toho vyvázl bez trestu. Musíme 
vymyslet něco, aby dostal pořádně za vyučenou, napra-
vil se a přestal s těmi svými zlomyslnostmi i s neustálým 
ujídáním cukrlat.“

„No tak, holky, alou ven! Víte, že tady nemáte co dělat,“ 
ozval se najednou tenký hlásek. 

„Co to děláš, Plašilko,“ zeptal se Drobek malé skřítky, 
která kolem sebe máchala rukama jak lopatkami větr-
ného mlýnu. 

„Přece plaším, ty nekňubo! Od toho jsem Plašilka,“ za-
smála se skřítka. „Zase sem vletěly včely, tak se je snažím 
dostat ven, než se po nich někdo ožene plácačkou.“

„To je nápad!“ udeřil se Leštík do čela. „Včely by nám 
mohly s Cukříkem pomoct! Drobku, Plašilko, svolávám 
válečnou poradu!“

Na ta slova dala trojice skřítků své hlavy dohromady 
a Leštík jim potichu vysvětloval svůj plán.

„Půjde to, Plašilko?“ zeptal se na závěr svého proslovu.
„Určitě ano, hned se jdu domluvit s včelí královnou,“ 

přikyvovala Plašilka a odhopkala pryč.
Než bys řekl švec, byla zpět i se samotným vče-

lím veličenstvem. 
Skřítci se hluboce poklonili a nadechovali se 

ke slavnostní zdravici královské výsosti.
„Který to je?“ zeptala se královna dří-

ve, než kluci stihli vypustit z úst 
jediné slovíčko.

„Tamten,“ ukazoval Drobek 
na upatlaného Cukříka.

„Jo tenhle darebák! Tak na toho 
mám už hodně dlouho pořádnou 
pifku! Je to pěkné kvítko a trápí 
mou včelí družinu. Vůbec mu 
neuškodí, když mu dáme tro-
chu za vyučenou!“

Skřítci ani nedutali, když sledovali rozparáděnou včelí 
královnu, jak svolává své vojsko.

„Včelí armádo, na můj povel ke mně! Cíl útoku: skřítek 
Cukřík. Vrhněte se na něj a obalte ho svými těly tak, aby 
mu nekoukala ani špička nosu!“

Co se dělo pak, si lze jen těžko představit. Vycvičená 
a perfektně organizovaná včelí armáda vlétla do pro-
dejny, vrhla se na Cukříka a celého ho obsypala. Skřítek 
vypadal jak bzučící včelí koule s nohama a rukama. 
Přes podrážděný bzukot včel bylo jen slabě slyšet jeho 
úpěnlivé volání: „Pomoc, nechte mě, já jsem přece nic 
neudělal!“

„Tak ty jsi nic neudělal?“ rozčílila se královna. „A kdo 
chytá mé včelky na sladký sirup a pak jim trhá křídla? Kdo 
rozsypává sáčky s bonbony a neustále ujídá sladkosti? 
Kdo porušil nejzákladnější zákon skřítků pokladníčků 
a škodil paní vedoucí? A konečně, kdo může za rozbitou 
sklenici s naším medem?“

„Já jsem to nebyl,“ pištěl Cukřík.
„A kdo i lže!“ zahromovala teď už doopravdy rozzuře-

ná královna. „Včely, na můj povel, jehelníček teď!“
Na to královské „teď“ všechny včely vystrčily svá žiha-

dla a Cukřík se změnil v pištící žihadlovou kouli.
„Ne, žihadla ne! Ano, ano, byl jsem to já! Ale slibuju, už 

to nikdy neudělám, včelám nebudu ubližovat, nepořádek 
po sobě uklidím, paní vedoucí se omluvím, nebudu mlsat. 
Já se polepším!“ Cukřík ještě dlouho včelí královně sli-
boval, jak se napraví a v čem všem se polepší. Až když 
jeho sliby přešly v zoufalý pláč, odvolala královna své 
vojsko. Ale neodpustila si, aby rozklepanému skřítkovi 
ještě naposledy nepohrozila: „Pamatuj, Cukříku, porušíš 
jeden jediný slib, který jsi mi tady dal, a mé vojsko s tebou 
nebude mít slitování!“

„Všechno dodržím,“ volal Cukřík za odlétající králov-
nou. 

A opravdu. Než bys řekl žihadlo, uklidil skřítek nepo-
řádek na prodejně, zametl střepy, posbíral rozkutálené 

plechovky, vytřel 
medovou louži. 
Do vázy k pokladně 

natrhal čerstvé květiny 
jako omluvu pro paní 

Veselou. 
Od té doby se už ze žád-

ného sáčku nevysypal jedi-
ný bonbon, žádná čokoláda 
nebyla nakousaná. Cukřík 
dokonce pomáhal Plašilce 

vyhánět včelky z prodejny, 
aby jim nikdo neublížil. A také 

už nemlsal, nebyl věčně upatla-
ný a ulepený, zhubl a stal se z něj 

docela fajn skřítek.
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Lasturová figurka
Máš-li doma sbírku lastur, vytvoř z nich také nějakou postavičku. Pokud mušle nemáš,  
můžeš lasturovou figurku nakreslit. Fotku svého výtvoru nebo svůj obrázek nám pošli 
do 20. července 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 – lastury“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu, telefonní číslo a věk.  
Nejlepší figurky Čiperka odmění. Soutěž je určena jen pro děti.

Sbírka
lastur

Pokud jsi byl někdy u moře, určitě si 
pamatuješ, jaká je to zábava, sbírat 
nejrůznější lastury. Teď si představ,  

kolik roztodivných škeblí a mušlí 
našel Čiperka na pustém ostrově!

Tady je malá ukázka jeho sbírky.  
Ačkoliv jsou lastury opravdu pestré,  

vždy dvě jsou naprosto stejné.

 Spoj dvojice 

stejných lastur.

S lasturami se dá 
krásně hrát. Čiperka 

z nich velice rád 
vyrábí různé panáčky, 

třeba tohoto.
 Vybarvi jej, aby byl 

ještě krásnější.

 Máš-li vytvořené 
dvojice, zbyla ti jedna osiřelá 
lastura. Nakresli jí úplně stejnou 
kamarádku.



Čiperka si na pláži hrál s barevnými oblázky a ukryl do nich krátký vzkaz. Jaký? 
To zjistíš, když nejprve všechny oblázky vybarvíš podle číselného zadání.  

Pak se na svůj obrázek pozorně zadívej a pokus se Čiperkův oblázkový vzkaz odhalit.

Co skrývají oblázky?
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Náš veverčák se těšil, že až se dostane domů, 
podívá se na nějakou pěknou pohádku. 
Třeba na Hodinářova učně. A protože měl s sebou 
pár fotek z natáčení této pohádky, vymyslel si 
pohádkové domino. Pro tebe ještě do hry ukryl 
jméno zlé sudičky z Hodinářova učně.

Pohádkové
domino

 Poskládej fotky do řady tak, aby u sebe byly vždy stejné symboly hodin (podobně jako když hraješ klasické domino). Z písmen na jednotlivých snímcích pak snadno přečteš jméno zlé sudičky. 
Start

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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NEbEZPEČí v moři
Na mořském dně hlídá pětice nebezpečných mořských živočichů vrak ztroskotané lodi. Drž se od nich  

raději dál a věnuj se sběru lastur. Když každý druh mušlí seřadíš od největší po nejmenší,  
získáš jméno jednoho nebezpečného tvora. Tvým úkolem pak bude přiřadit  

každý název ke správnému strážci vraku.



Jednoho dne pětice strážců vraku někam zmizela. 
Čiperka toho využil, aby se vypravil na lov perel.

Potop se spolu s ním do hlubin, čeká tě tam poklad.

U lodního vraku

 Z vraku se vysypal náklad zlatých cihel.  
Dokážeš všechny najít?

19

 Kolik perel se ukrývá 
v perlotvorkách? 

 Některé perlotvorky jsou prázdné,  
perlu jim proto dokresli.

 Pozor, jeden ze strážců se vrací.  
Který to je a kde se ukrývá? 

 Vybarvi potápěče Čiperku. 

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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CO budeŠ 
pOtřebOvat

Pomer anč

8 párátek

Slanou 

vodu

šmik 

   šmik

pí
ch

šu
p

voda

Ale ta by ti moc nechutnala, 

proto ji nahraď vodou obyčejnou, 

kterou můžeš obarvit trochou modrého 

potravinářského barviva.

8 papírových pirátských vlajek vlastní výroby

Pastelky
(spoustu)

nůžky

nůž

K oceánu a pustému ostrovu neodmyslitelně patří piráti.  
K pirátům zase tento pirátský nápoj. Pirátský plavčík tě jej naučí.

8 průhledných 

skleniček 

širšího průměru

1

2
3

4
5

Vzhůru nA PříPrAVu PiráTsKého DrinKu
  Vodu (ať už obarvenou, nebo neobarvenou) rozlij do sklenic asi do poloviny jejich výšky.

            Na papír nakresli pirátské vlajky, vybarvi je a vystřihni. 

 Každou vlajku napíchni na parátko. 

           Pomeranč rozděl na osminy a do každé zabodni jedno párátko s vlajkou.

 Vzniklé pomerančové pirátské lodě opatrně umísti do sklenic s vodou – 

na mořskou hladinu. 

Pirátský drink
       je hotový! 21



Jak se dělá želví náramek?

PEPiNA & želví náramek
Pepina sice na žádné želvě nejezdila, ale jednu si vyrobila 
jako slušivý náramek. Pochopitelně z balónku. Protože 
postup je velice jednoduchý, můžeš si ji vyrobit také. 

● Balónek nafoukni asi do poloviny a zauzluj.

●  Od uzlíku vytvoř sedm stejných malých  
buřtíků. Vzduch se natlačí do části  
nenafouknutého balónku a vytvoří  
osmý větší buřt, budoucí želví krunýř.

●  Druhý a třetí buřtík skruť dohromady.  
Z prvního buřtíku tak vznikl želví čumáček, 
druhý a třetí vytvořily vystouplé želví oči.

●  Zbylé buřtíky zatoč do kruhu pod hlavičkou. 
Vznikly želví nožky.  

●  Krunýř polož shora na buřtíkový kruh.  
Nenafouknutý konec zauzluj mezi pátým  
a šestým buřtíkem, aby krunýř držel  
na svém místě. 

●  Zbytek balónku můžeš použít  
k připevnění na zápěstí. 

●	 	Teď už zbývá jen želvě dokreslit oči,  
široký úsměv a vyzdobit krunýř.

CO budeŠ 
pOtřebOvat?

	dlouhý zelený balónek

	pumpičku

	fix na dokreslení detailů

22

hotovo!
Můžeme směle vyrazit 

na módní přehlídku.
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Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis

✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění 
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů 
✔ Roční předplatné pouze 520 Kč
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časopisu Čiperkačasopisu Čiperka

Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis
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Str. 9

ŠIFROVAný VZKAZ
Ahoj, sifra neukryva cestu 
k pokladu. Ha, ha! Poklad 
tu nekde je, hledej!

Str. 12

10 rozdílů 

20 2 000 g, tj. 2 kg

8 1 100 g, tj. 1,1 kg

10 2 700 g, tj. 2,7 kg

14 2 000 g, tj. 2 kg

Str. 5 hmotnost ryb 
ve vacích

počet 
ryb

Str. 7

VZKAZ V LáhVI

Ahoj, trosečníku, 
určitě nejsem jediný, kdo je sám na 

pustém ostrově. Sice se vyhřívám na 
sluníčku, koupu se v moři, chytám ryby 

a hodně sportuju, ale chybí mi tu 
nějaký kamarád. Proto si chci s někým 
dopisovat alespoň takto. Jestli tě můj 

dopis potěší, pošli jej někomu dalšímu. 
No, a mně zkus napsat nějakou 

odpověď, třeba ke mně doputuje. 
Děkuji a moc zdravím. 

Robin z pustého ostrova

Str. 15

Zlá sudička se jmenuje Lichoradka.

Str. 19

V perlotvorkách se ukrývá 8 perel.
Na obrázku je 20 zlatých cihel.
Za vrakem lodi je schovaná 
chobotnice.



DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM 
A PRODAVAČKÁM ZA PRÁCI, KTEROU ODVÁDĚJÍ 

I V TÉTO NÁROČNÉ DOBĚ, A OBZVLÁŠŤ 
ZA PODPORU, KTEROU POSKYTUJÍ SOBĚ 

NAVZÁJEM I NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.

HISTORIE OD ROKU 1855 
JIŽ 6. GENERACE ŘEZNÍKŮ V RODĚ     

KVALITA POD DOHLEDEM 
RODINY PILČÍKŮ


