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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
poté, co jsme spolu s vámi odhalili záhadného fantoma,
který v našem lese tropil neplechu, opět u nás zavládly
klid a pohoda. Naplno jsme si mohli užít zbytek léta.
Chodili jsme se koupat, podnikali jsme všemožné výpravy,
a dokonce jsme tábořili! To vy určitě také.
Také jste si v noci ve stanu vyprávěli strašidelné příběhy
a pak se příjemně báli? My ano. Bobr Emil potom tak
cvakal zuby, že jsme mu říkali cirkulárka. Zajíc Vašek byl
hrůzou celý bez sebe a zpod peřiny nevystrčil ani špičku
ucha. Myšky pištěly víc než sirény, takže se náš táborový
vedoucí, jezevec Karel, pořádně naštval, bouchl packou
do pařezu, až z něj nadělal třísky, a rozhodl, že další večer
nám bude vyprávět pohádky.
Jenže když strýček Karel něco vypráví, nikdy to nedopadne dobře. Pro něj. Ostatní se většinou skvěle baví.
A tak tomu bylo i s Karlovými pohádkami. U něj i notoricky
známé příběhy získávají zcela jiný rozměr. Že se na Červené karkulce nedá nic pokazit? Že pohádka o perníkové
chaloupce je přece naprosto nezkomolitelná? Kdepak!
Karel pomotal úplně vše. Jestli jsme při strašidelných příbězích celou noc trnuli hrůzou, po Karlových pohádkách
jsme se celou noc chechtali, až nám tekly slzy.
Abyste si trochu těch motanic také užili, zapracoval jsem
je do tohoto čísla časopisu.
Veselou pohádkovou
zábavu vám přeje
váš veverčák Čiperka
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OC H R A N N Á Z N Á M K A
č. 323434

Soutěže o ceny
I při luštění pohádkového propletence se dá soutěžit
o báječné ceny. Nejnovější pohádkové soutěže najdeš
na těchto stránkách:
Pohádková křížovka
str. 4
Velká pohádková soutěž
str. 23

Výherci z minulého čísla
Detektivní křížovka: Každý detektiv potřebuje
k usvědčení pachatele důkaz. Vyšla ti tato tajenka naší
křížovky? Tak se honem podívej, jestli nejsi mezi vylosovanými výherci. Jsou jimi: V. Malá (6 let), J. Bednářová (5 let), A. Zábranská (8 let), V. Sysr (9 let), J. Klímová (8 let).
Černý fantom: Dovedly tě indicie k tomu, kdo
je Černým fantomem? Ano, v lese řádil sršeň Eda.
Dárek od Čiperky dostanou tito úspěšní detektivové:
O. Kleindienst (8 let), J. Chovancová (7 let), J. Anděl
(8 let), I. Lyko (4 roky), E. Preisingerová (6 let).

P OZOR!

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

Sladké kreslení
Zvláštní stavební materiál jedné pohádkové chaloupky jistě znáš.
S následujícími úkoly si tedy hravě poradíš.

 Dokresli druhou polovinu perníku.
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 Spoj tečky, abys získal další
perník na stavbu chaloupky.
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Pohádková křížovka
Co je typické pro pohádky? Stačí správně doplnit jména pohádkových postav,
z tajenky pak získáš odpověď na tuto otázku.
Řešení křížovky pošli do 20. listopadu 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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Ve vlčí noře

Vlk unesl chlapce do vlčí nory. Babička s dědečkem se snaží
vnoučka zachránit a lákají vlčata ven hrou na hudební nástroje.
Jenže takhle to asi v pohádce není. Co se nám tu popletlo?

 Dědečkovi dokresli bubínek, aby měl na co hrát.
 Spočítej všechna vlčata a nakresli
přesně tolik pruhů na babiččinu sukni.
 Najdi schovaný klíč, abys
vnoučkovi odemkl dveře
vlčí nory.
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Oříšky nejen pro Popelku
Macecha nechce vzít nevlastní dceru na výlet, proto jí dá za úkol roztřídit ořechy.
Čiperka dívce pomůže a ty určitě také přiložíš ruku k dílu.

 Červen
ě zakrouž
k u j vše ch n
vlašské oře
y
chy, modře
všechny
lískové a z
eleně pistá
ciové.

 Srovnej tyto ořechy od největšího
po nejmenší. Z písmen potom zjistíš,
co naší hrdince pomohlo
ke štěstí.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Poznal jsi tuto
zašmodrchanou
pohádku?
Jak se jmenuje její
hrdinka? Její jméno
dopiš do tabulk y
na straně 23.

Copak je to za postavu?
 Kdopak se ukrývá v těchto přesmyčkách?

HRA SUKNĚ
PEPO LAK
KÁZAL SVOLAT
ČÍM SEKLO
BEDNU KULÍ
NO SEKÁTE

 Další čtyři pohádkoví hrdinové jsou
schovaní v následujících větách. Najdi je.

Když střílel Oskar, kulka vždy zasáhla střed terče.
Tolik různých názorů žen každý den neuslyšíš.
Hybaj, a jak tě uvidím zase stát, bude zle!
Tato ohnivá koule zasáhla stoh slámy.

 A jak se jmenují tyto
tři pohádkové slečny?
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Aby těch pohádkových motanic nebylo málo, tak tady se pomíchalo úplně všechno.

Kam, holčičko malá, kam?
Že by i na této pohádce bylo něco špatně? Na první pohled vypadá vše v pořádku.
 Zkus obrázek vybarvit, a možná nějakou chybu odhalíš. Nejprve ale musíš vypočítat příklady.

je na
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Kopřivové

bludiště
Princezna se popálila o kopřivy, dostala spavou nemoc
a na sto let usnula v kopřivovém bludišti.
 Doveď k ní statečného zachránce, ale pozor, ať se nepopálíte.

Jaká rostlina
patří do této
pohádky?
Svou odpověď
zapiš do tabulky
na straně 23.
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Jak šli skřítci do boje
B

ylo krásné babí léto a i večer panovaly příjemné teploty. Proto se skřítek Rohlík s manželkou
Koblížkou vydali na podvečerní procházku,
aby si po namáhavém dnu v prodejně trochu odpočinuli. Když došli až k lesní mýtině, zaslechli podezřelé
zvuky. Opatrně se připlížili na kraj mýtiny a schovali se
do dutiny ztrouchnivělého pařezu. Co se to na mýtině
děje?
„Vždyť to je přece Viroun Zákeřný a celá jeho ohromná
armáda virů! To se budou každý rok snažit dobýt naši
prodejnu? Myslel jsem, že jsme jim loni pořádně napráskali
a že už dají pokoj!“ šeptal vyděšený i rozzuřený Rohlík, když pozoroval vojenské šiky všech možných virů.
Vedle Virouna stáli jeho hlavní pobočníci Chřipkáč Vlezlý, Kašlák Dusivý a Rýmoun Nechutný. Naši pokladníčci
je moc dobře znali. Každý rok na podzim s nimi sváděli
boj o prodejnu.
„Podívej, Rohlíku, vedle Virouna se naparuje nějaký
cizokrajně vypadající vir a Viroun se s ním každou chvilku
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radí,“ šťouchla do Rohlíka Koblížka. „Připlížíme se ještě
trochu blíž, abychom slyšeli, na čem se domlouvají.“
Skřítčím nenápadným způsobem se opatrně kradli
k Virounovi. Usazeni v malé prohlubni po zaječí pacce
pak vyslechli celou válečnou poradu. Jakmile znali
nepřítelovy plány, opatrně se odplížili a pelášili domů
do prodejny.
„Poplach!“ už zdálky křičel Rohlík. „Poplach! Armáda
virů se chystá na mýtině a chce nás napadnout!“ Než bys
řekl COOP, byla prodejna plná skřítků, kteří jeden přes
druhého halekali, že svou prodejnu nedají, že ochrání
prodavačky i všechny zákazníky a že s každým virem
pěkně zatočí, jakmile do prodejny strčí byť jen špičku
nosu.
„Ticho!“ přerušil jejich hartusení Rohlík. „Tentokrát si
na nás Viroun přivedl posilu ze zahraničí. Se svým vojskem je tam i nějaký exoticky vypadající vir, hovoří s cizím
přízvukem a Viroun jeho rady dost poslouchal. Musíme se
připravit na pěkně tuhý boj.

Své úkoly dobře znáte. Zdravíčko, ty se vydáš na poradu
s paní Veselou. Musí se dozvědět o tom cizákovi. Smítku,
Leštilko, vy máte na starosti podlahy. Musí být tak čisté,
aby se viry při kontaktu s nimi rozpustily. Skleněnko, Špuntíku, připravte zásoby dezinfekčních bomb. Prostě, všichni
víte, co máte dělat, tak honem do práce! Viroun tady bude
co nevidět!“
Rohlík rozdal úkoly a všichni skřítci začali okamžitě
připravovat obranu své prodejny. Vysmýčili všechny
kouty, protože viry čistotu nesnáší, ubírá jim na síle.
Četa pod Špuntíkovým vedením připravovala množství
malých bomb s dezinfekční látkou, která viry spolehlivě
zneškodní. Střelci trénovali přesnost zásahů na terč.
Sprejeři si chystali rozprašovače s dezinfekcí. Hlídky stály na svých stanovištích a jejich ostřížímu zraku neunikl
sebemenší pohyb, natož virová armáda.
„Tak už jsem zpátky,“ zadýchaně oznámil Zdravíčko,
„představte si, o tom cizím viru se ví. Tedy ví se, že je tady.
Tuší se, že je to silný nepřítel, ale nikdo prý přesně neví, jak
na něj. Ale je pár fíglů, na které je Cizák Záhadný krátký.
Pokladní se budou chránit plexisklem, aby na ně nemohl
skočit ze zákazníků. Aby nikomu nemohl vlézt do pusy
a nosu, všichni se musí chránit rouškou, šátkem nebo
štítem. Ale to budeme muset kontrolovat a dohlížet na to.
V teple prodejny se s rouškou hůř dýchá a kdekdo má
tendenci si ji sundat.“
„Aha, takže Cukřík si vezme na starosti roušky. Cukříku,
povolej všechny svoje kamarády, kteří rádi rybaří. Oprašte
své rybářské pruty, vlasce, háčky. Jakmile někdo stáhne
roušku, nahoďte, zasekněte a zase mu ji natáhněte zpátky
přes nos,“ přerušil Rohlík Zdravíčkovo hlášení.
„Co dál, Zdravíčko?“
„Kontakt a čistota! U vchodu do prodejny bude
stojan s proticizákovskou tekutinou.
Všichni si ji musí rozetřít po rukou.
Nikdo nesmí na pečivo, ovoce
či zeleninu sahat holou
rukou. A lidi by neměli stát
těsně u sebe. Cizák Záhadný prý rád skáče z jednoho
na druhého, ale moc
daleko nedoskočí.“
Skřítci ještě dlouho
rokovali a radili se, jak Virounovu armádu porazit.
Stejně se radili i všichni
zaměstnanci prodejny.
Když druhý den vyšlo slunce
a paní Veselá odemkla dveře obchodu, bojiště bylo nachystáno,
pasti na viry nalíčeny a velcí
i malí příslušníci prodejny
připraveni bránit své území.

„Viroun jde!“ ohlásila skřítčí hlídka.
Začal tuhý boj. Smítek s Leštilkou leštili podlahy jak
diví. První předvoj virů si o naleštěné podlahy pořádně
popálil chodidla a raději se stáhl do bezpečí. Skleněnka
a její kamarádky blýskaly skla vitrín i ochranná plexiskla
u pokladen. Chřipkáčovi vojáci po skle klouzali a padali
na zem jak zralé hrušky. Tam už na ně zaútočil oddíl
sprejerů a svými rozprašovači jim uštědřil pořádnou
antivirovou spršku. Cukřík a jeho rybáři s obdivuhodnou přesností nahazovali své pruty a rychle vytahovali
všechny roušky, které si lidé stáhli pod nos. A pak se
jen smáli, když viděli, jak se Cizákovi nohsledi marně
snaží přes ochranu úst dostat.
„Tadý stojí dfa lidí u sebe! Prfní četó, pšeskočté na ně!“
vydával příkazy Cizák Záhadný. Dobře mířenou ranou
schytal zásah dezinfekční bombou, kterou na něj vypálil Špuntík. „Tohle je naše prodejna a naši lidé, Cizáku!
Přestaň se tady roztahovat a zmizni!“ bojovně halekal Špuntík a pálil na Cizákovy vojáky jednu bombu
za druhou.
Byl to dlouhý a nelítostný boj. Skřítci bez oddechu
doplňovali ochranné pomůcky, aby si lidé mohli bezpečně nabrat pečivo a ovoce. Házeli bomby, stříkali
sprej, čistili košíky i nákupní vozíky. Cukříkův oddíl
chytal spadlé roušky. Nejmenší skřítci šeptali dětem
do ucha, aby si roušku nesundavaly, aby si rukama nesahaly do očí, aby si ruce dezinfikovaly. Malé děti jsou
totiž ještě vnímavé ke světu skřítků a jejich hlasy slyší.
Bitva trvala několik týdnů, skřítci padali únavou, ale
nevzdali se. Na jejich prodejně se žádní virové roztahovat nebudou. Až když se Drobkovi podařilo Virouna
hodit do kýble s dezinfekcí, dala se nepřátelská armáda na ústup. Cizák Záhadný se ještě chvilku snažil
podnikat menší výpady
do prodejny,
ale narazil
na připravené skřítky, zásobu
dezinfekce,
ochranné bariéry před
obličeji a nepřeskočitelnou vzdálenost mezi
lidmi. Nakonec i on odtáhl
jak spráskaný pes a všichni
na prodejně si mohli konečně vydechnout! Pro tentokrát vyhráli! Ale jak dlouho
bude trvat, než se Viroun,
Chřipkáč, Kašlák, Rýmoun nebo
Cizák pokusí o další útok?
Pokladníčci jsou připraveni,
třeste se, virové!
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Já mám

hlad

Co pohádkový tlouštík
snědl během dvou dnů,
vidíš na těchto obrázcích.

s ti n ě

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Pokud víš,
jak
jedlík jmen se
uje,
napiš jeho
jméno
do tabulk y
na straně 2
3.

k a l e n řní p o
dá
h á dk a
z k ů , o j a ko u p o h á d
áš z těchto obrá
k u se j e

dná?

 Poznat pohádku
asi nebyl problém.
Teď se ale znovu
podívej na
kalendář a najdi
v něm 4 chyby.
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Pozn

Jak ý je tvůj d
alš
p o h á d ko v ý ú í
kol?
Napsat náze
v po hádk y do tab
ulk y
na straně 23
.
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Tak u této perníkové chaloupky snad
nic není tak, jak má být. Kromě klasických
hrdinů se sem připletlo spoustu postav
z úplně jiných pohádek.

a
k
p
u
o
l
a
h
c
 Odhalíš všechny pohádkové vetřelce?
Víš, do jakých pohádek patří?
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16

17

18
 Vystřihni jednotlivé pásy, správně je slož
a pak podle nich pohádku vyprávěj.

Náš obrázek nedává smysl.

Pomotaná řepa
Kdo v původní
verzi pohádk y
nevystupuje?
Odpověď napiš
do tabulk y
na straně 23.

Tak tahle dívka se opravdu nebojí.
Klidně se vozí na čertovi, jako by se nechumelilo.

Hyj é,

čerte!
Správně asi tušíš,
že do tabulk y na
straně 23 máš
napsat jméno
statečného
děvčete.

 Pokud se nebojíš ani ty,
obrázek vybarvi.
TVp_Ciperka 210x99.qxp_TVp_Ciperka 210x99 ZS 15.09.20 13:56 Stránka 1
inzerce

Nejpřehlednější
a nejaktuálnější televizní časopis
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE

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

Objednejte u nás a ušetříte 170 Kč

☎ 281 002 201 • sekretariat@tv-pohoda.cz • www.tv-pohoda.cz/predplatne/

Tři prasátka si postavila domečky – ze slámy, ze dřeva a z cihel. První dva domy vlčí nápor nevydržely, ten třetí ano.
Takto to alespoň vypráví pohádka. Jenže asi nevíš, že tento příběh má pokračování, v němž už mají zděné
domky všechna tři prasata. Dokonce si každý z čuníků u svého domečku zasadil ovocný strom.

Kde kdo bydlí

 Na základě našich nápověd se pokus odhalit, kdo ve kterém domku bydlí.
Komu patří jabloň, hrušeň a třešeň? Vytvoř správné trojice.
Hrušeň roste u domku s kulatými okny.
Prase s kšiltovkou se může dívat ze střešního okna.
Čuník s čelenkou nejí jablka a nemá dům s kulatými okny.
Prase ve slamáku nemá
u domku třešeň.

1
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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I naše Pepina už je z pomotaných
pohádek celá popletená. Dokonce
se i oblékla jinak, než je u ní
obvyklé. Poznáš, co je na Pepině
jinak? Klidně si vezmi na pomoc
minulého Čiperku a hledej rozdíly.
A co chtěla pomotaná Pepina
z balónků vytvořit?
Pochopitelně nějakou
pohádkovou postavičku.
Má moc ráda příběh
o Budulínkovi, který si v noře
hrál s malými mláďaty.
Počkat, počkat – nemá to
Pepina zase nějaké
spletené?

Mů ž u si
je ne
v š e chny chat
?
Prosíííííím
:))
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Prostě tato stránka je
jedna velká motanice.
 Co je jinak, co Pepina
popletla a na co úplně
zapomněla?

Ř eš
úk oe ní
lů

Str. 6
STŘEVÍČEK
Str. 7
přesmyčky: SNĚHURKA, POPELKA,
ZLATOVLÁSKA, SMOLÍČEK,
BUDULÍNEK, OTESÁNEK
věty: KARKULKA, RŮŽENKA,
BAJAJA, OHNIVÁK
Str. 12
 8 rozdílů
Str. 13
Prohozené měsíce srpen a září.
Červenec má jen 30 dnů.
Únor má 30 dnů.
Květen – místo 6 je 9.

Zdravé
zuby,
dobrý
život

inzerce

Str. 21
trojice: dům č. 1 + jabloň + prase
s kšiltovkou, dům č. 2 + třešeň +
+ prase s čelenkou, dům č. 3 + hrušeň + prase se slamákem

Str. 5

Název pohádky

Str. 6

Pohádková postava se jmenuje

Str. 7

Tři pohádkové hrdinky se jmenují

Str. 8

Jaká chyba je na obrázku?

Str. 9

Jaká rostlina patří do této pohádky?

Str. 12

Jméno pohádkového jedlíka

Str. 13

Název pohádky

Str. 18

V pohádce nevystupuje

Str. 19

Čertovi na záda vlezla
Odpovědi na všechny otázky pošli do 20. listopadu
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 – pohádky“.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu, telefonní
číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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Vyzkoušejte českou
jedničku v pochoutkách
pro psy!*
* Odhad společnosti Mars Czech s.r.o. vycházející částečně
z reportovaných dat spol. Nielsen v kategorii Care&Treats
v prodané hodnotě za období červenec 2018 - červen 2019
v České republice.
(Copyright © 2019, The Nielsen Company.)

