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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
v minulém časopise jsem vám vyprávěl o tom, jak tchoř
Řehoř o Velikonocích řádil, jaké zmatky způsobil a jak
nakonec dostal pořádně za uši. Nebo přesněji pomlázkou
přes ocásek. Jestli si však myslíte, že pak v našem lese
zavládl klid, tak se mýlíte. Tedy pár týdnů jsme si užívali
příjemné jarní dny a pomalu jsme se začali těšit na léto
a na prázdniny. Copak asi letos s kamarády podnikneme
a jaká zažijeme dobrodružství?
Bohužel se k nám mílovými kroky blížilo jedno moc
nepěkné dobrodružství. Ba přímo letělo na křídlech větru.
Tornádo!
Udeřilo nad ránem, když jsme ještě všichni spali
ve svých pelíšcích, norách či hnízdech. Naštěstí mu v cestě
stály skály na okraji našeho lesíka. Přes ně se nedokázalo
prodrat, takže zlostně upalovalo podél skal a rozhlíželo se,
na čem by si vybilo svůj vztek. A pak to uvidělo!
V údolí poblíž lesíka zazářily bílé zdi prodejny paní Veselé, ve které žijí naši kamarádi pokladníčci.
V korunách stromů zarachotil škodolibý smích vzdušného víru a pak už se tornádo plnou silou vrhlo na prodejnu.
Rvalo ji na kusy a zuřivě kolem sebe rozhazovalo veškeré
vybavení, kusy zdí a tašky ze střechy. Když z prodejny
nezůstal kámen na kameni, tornádo se naposledy vztekle
zachechtalo a odletělo pryč.
Se všemi kamarády jsme vyrazili na místo zkázy. Naštěstí
prodejna byla takhle nad ránem ještě zavřená, nebyli v ní
žádní lidé, nikomu se tedy nic nestalo. Ale všude panovala
neskutečná spoušť, vršily se hromady sutin a zvířeného
prachu. Do toho se ozývalo vyděšené kvílení skřítků pokladníčků, kteří viseli jak suché švestky na stromech.
Hrůza! Ale protože nás hned tak něco nevyděsí, vykasali
jsme si rukávy a pustili jsme se do oprav.
Jak to probíhalo? To se přece dozvíte v tomto čísle
časopisu.
Hodně zábavy vám přeje
váš kamarád veverčák Čiperka
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Soutěž o ceny
Přestože zvířátka i pokladníčci měli spoustu práce
s opravou poničené prodejny, našli si trochu času, aby
pro vás vymysleli zajímavé úkoly i jednu soutěž.
Křížovka – Jméno pro tornádo

str. 4

Výherci z minulého čísla
Křížovka – Zvířecí kraslice: Vzácná kraslicová
slepice se jmenuje Cecilka. Odměnu od Čiperky
dostanou: S. Brtníková (10 let), M. Čelechovská
(12 let), A. Vasylenko (4 roky), Š. Pešek (10 let),
D. Poncik (3 roky).
Pepina: Za nádherné ztvárnění klaunky Pepiny
v podobě velikonoční kraslice budou odměněni:
K. Jeníčková (11 let), J. Šťastný (11 let), A. Pištěková
(6 let), R. Večírková (9 let), K. Pražanová (4 roky).

P OZOR!

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

Tornádové
kreslení
Víš, jak tornádo vypadá?
Tady máš jedno naznačené.

 Spoj tečky a vytvoř vzdušný vír.

Aby tornádo nezničilo
stromy a domy, musejí
být pořádně silné.
 Každý obrázek proto
alespoň pětkrát obtáhni,
aby strom i dům tornádu
odolaly.

inzerce

3

Křížovka – Jméno pro tornádo
„Tedy, tohle tornádo, to je ale uličník,“ rozčiloval se zajíc Václav, když viděl, jaké škody
tornádo způsobilo. „Je to pořádné…,“ chtěl říct „přetrhdílo“, ale nějak se mu zašmodrchal jazyk a vzniklo z toho nové slovo, které se hned ujalo jako jméno pro toto tornádo.
Pojmenuj poničené části prodejny, a odhalíš správné jméno.
Řešení křížovky pošli do 20. července 2022 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 5,
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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Pryč s tornádem
Na Čiperkův les se žene další tornádo.
 Odveď je tam, kde nikomu nemůže ublížit,
nic nemůže poškodit – do Pustých skal.
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Na zbořeništi
Skřítek Rohlík stihl vyfotografovat, jak se na prodejnu řítí rozzuřené tornádo.
Ale i ten snímek je rozcupovaný na kusy.
 Poskládáš jej?
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Kam je vítr odfoukl

 Najdeš nejen všechny skřítky,
ale i všechny předměty
patřící do prodejny?

Tak takhle to vypadalo chvilku
po útoku tornáda. Skřítci
jsou rozfoukaní všude možně
po lese, stejně tak části
vybavení prodejny, dokonce
i peníze z pokladny.

Na stavbě

Všichni rozfoukaní skřítci jsou nalezeni, zbylé vybavení už je také pohromadě, proběhla obhlídka škod.
Naši kamarádi se tedy konečně mohli pustit do opravy prodejny.
Pokladníčci si vzali na starosti střechu, protože jsou lehoulincí a udrží je i poničené tašky. Medvěd Michal
velel zednickým pracím při opravách zdí. Ty jistě pomůžeš jak se zedničinou, tak s opravou střechy.
 Dokresli poničené zdi.
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 Doplň na střechu chybějící tašky.

 Vyber správná okna, která se hodí
na místo těch zničených.

Nová fasáda
Lišák Ludvík a vlk Viktor přiložili tlapy k dílu a pustili se do nové fasády na prodejně.
Jenže jak to může dopadnout, když se do něčeho dají tito dva uličníci?
Barevnější prodejnu rozhodně nikde nenajdeš. Nevěříš?
 Tak vypočti příklady a pusť se do vybarvování.
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O tom
K

velkém tornádu

dyž paní Veselá odjede na dovolenou, prodejna
je zavřená a pokladníčci mají vlastně také jakousi
dovolenou. Během jednoho takového dovolenkového
večera četl skřítek Rohlík malým pokladníčkům zprávy
o tom, jaké neštěstí způsobilo tornádo v daleké Americe. Společně pak rozebírali, co se asi stalo s americkými
pokladníčky, kteří tam žili. Protože však už byl nejvyšší
čas, aby šla skřítčí drobotina spát, uzavřel to Rohlík
slovy, že oni mají veliké štěstí, že tady žádná ničivá
tornáda, výbuchy sopek, devastující zemětřesení či jiné
katastrofy nejsou.
Jenže to ještě Rohlík netušil, že jedno šílené americké
tornádo zabloudilo, což jej rozzuřilo ještě víc, a právě
se žene na obchod paní Veselé, kde už všichni pokladníčci sladce spí ve svých postýlkách.
Těsně před rozedněním tornádo zaútočilo. Rozpáralo
střechu a svými mohutnými tlapami začalo rvát zdi
a rozhazovat je do širokého okolí.
Běsnění živlu jako první probudilo Plašilku. Nebojácná
skřítka se statečně postavila tornádu do cesty. Když si
poradí s kdejakou vosou a sršní, tak ji trocha vzdušné-
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ho víru nevyděsí. Házela po tornádu, co jí přišlo pod
ruku, ale šílený živel si jí ani nevšiml. Až když na něj
začala svým tenkým hláskem zlostně křičet, na chvilku
se zastavilo.
Podívalo se, co to tak piští, a chvilku nevěřícně zíralo
na maličkatou holčičku, která byla rozzuřená skoro
stejně jako ono a divoce před ním šermovala rukama.
Tornádo se zle zachechtalo, ale pak ho doprostřed čela
trefila plechovka, kterou po něm Plašilka mrštila.
„Ty pískle jedno drzé,“ zahromovalo tornádo, vrhlo se
na Plašilku a uchvátilo ji do svých pracek. Než bys řekl
„pokladníček“, zmizela skřítka v hlubinách víru.
To už ale přibíhali i ostatní skřítci a ze všech stran
na tornádo zaútočili. To se ale jen nadechlo, mohutně
fouklo, a skřítci se jak peříčka vznesli do výšky a s mnoha přemety a kotrmelci letěli vzduchem k lesu, kde
dopadli do větví stromů.
„Tu malou drzou holku už v životě neuvidíte,“ zahučelo tornádo. Pokladníčci, napíchnutí na větve smrků
a borovic, jen bezmocně pozorovali, jak se jejich krásná
prodejna mění v trosky, a poslouchali, jak z temných

hlubin šíleného tornáda zní Plašilčino pištění.
Z lesa už na pomoc přibíhala snad všechna zvířátka.
Dokonce i tchoř Řehoř pochopil, že s tímto nepřítelem
musí ostatním pomoct. Zatímco ptačí letka pod vedením netopýra Radima sundavala ze stromů vyděšené
skřítky, na paloučku zasedl vojenský štáb v čele se
sovou Emilkou, vlkem Viktorem a lišákem Ludvíkem.
Jak porazit zuřící živel a zachránit v něm uvězněnou
Plašilku? S tím si však nevěděla rady ani moudrá Emilka,
ani mazaní rošťáci Viktor s Ludvíkem.
S každou další vteřinou, kdy tam jen tak bezmocně stáli,
z prodejny mizely další kusy, ale zároveň se blížila doba,
kdy tornádo poletí dál i s unesenou skřítkou.
Ne, musejí ho porazit tady a teď, aby se jim podařilo
osvobodit Plašilku živou a zdravou!
„Být tady kmen indiánů, budou po něm ze všech stran
střílet šípy a házet tomahavky,“ ozval se jezevec Karel,
milovník westernů.
„To bych si spíš vyrobil obří katapult nebo prak a pálil
po něm vším možným, co by ho mohlo zbrzdit,“ ozval se
Rohlík, kterého kachna Mína právě snesla z ohromného
smrku na zem.
„Na výrobu nemáme čas,“ nesouhlasil Viktor, „než všechno připravíme, bude tornádo pryč i s Plašilkou.“
„Nemusíme nic složitého vyrábět,“ vysvětloval Rohlík,
„stačí ohnout nějaký vysoký pružný strom, do větví dát
munici a pak strom pustit. Třeba zrovna ten smrk, na kterém jsem byl napíchnutý, pružil ažaž.“
„A čím chceš po něm střílet?“ vyzvídal medvěd Michal.
„Tornádo se samo postaralo o dostatek munice,“ povzdechl si Rohlík a smutně ukázal na ruiny prodejny. „Zničil
naši prodejnu, ale ona se mu za to sama pomstí!“ ladil se
na bojovnou strunu pokladníček.
„Dobře,“ ujal se slova Ludvík a cítil se v té chvíli jak vojenský generál. Naštěstí přečetl dost válečných knížek
a v plánech bitev se doslova vyžíval.
„Frontální útok povedeme smrkovým katapultem. Této
vojenské jednotce bude velet tady Michal, protože má
opravdu medvědí sílu a snadno smrky ohne. Ovšem útok
na tornádo povedeme i ze vzduchu. Na větrný živel zaútočíme živlem vodním a shodíme na něj vodní nálože. Voda
by ho měla pořádně zchladit. A snad poprvé bych využil
i tchoří podlost a poťouchlost. Řehořova tchoří jednotka
vyčká na vhodný okamžik a pokusí se tornádu podrazit
nohy, vlastně nohu, aby se sesypalo, rozpadlo a nám
aby se z něj povedlo vytáhnout Plašilku. Vodní leteckou
jednotku si bere na povel Radim, vodní bomby mu bude
připravovat vodní ptactvo pod vedením tady Míny a vydry
Berty. Tchoři si nachystají provazy, aby mohli tornádo
strhnout na zem. Čiperka a ostatní veverky pomohou Michalovi se smrkem a umisťováním bomb do větví. Všichni
ostatní připravují munici.“
„A my?“ ptali se skřítci pokladníčci.

„Vy jste spojky,“ triumfálně pronesl Ludvík, šťastný, že
má i vlastní spojařskou jednotku. „Budete předávat
informace všem jednotkám. Někdo nějaké námitky nebo
připomínky?“
Protože nikoho nic lepšího nenapadlo, řekli si, že
vyzkouší Ludvíkův plán. Všechno bude lepší než sedět
se založenýma rukama a jen se nešťastně dívat, jak
tornádo likviduje okolí.
„Nezapomeňte, kamarádi, že útok musí být nečekaný,
rychlý a na všech frontách najednou. Jinak nepříteli nezasadíme fatální úder!“
„Hele, generále Ludvíku,“ přerušil jej Viktor, „brzdi trochu
tu svoji vojenskou hatmatilku, za chvilku bychom ti nemuseli rozumět ani slovo. Prostě po nás chceš, abychom
na tornádo vtrhli všichni naráz a rozcupovali ho na kusy.
Je to tak?“
„Je!“ přisvědčil Ludvík a byl trochu zklamaný, že ostatní
nemají pochopení pro správné vojenské velení a válečnou strategii.
„Takže jako vždycky. Až budeme všichni připraveni, Rohlík
vyšle svoje spojky k ostatním a Emilka pak dá zahoukáním povel k útoku,“ uzavřel válečnickou poradu Viktor.
Všichni se rozeběhli plnit své úkoly. Když bylo vše
nachystáno, pokladníčci bleskurychle předali zprávu
veliteli Ludvíkovi a ten dal pokyn Emilce. Sova táhle
zahoukala a boj o Plašilku a zbytky prodejny začal.
Do tornáda udeřily cihly a tašky z rozbité prodejny. Zároveň se na něj snesly přívaly vody z vodních
bomb. Tornádo zakolísalo. Dvojí útok opravdu nečekalo a zvláště ta voda mu odplavila spousty sil. Toho
chvilkového zakolísání využili tchoři, omotali mu nohu
provazem a vší silou jej strhávali k zemi. Přesně v ten
okamžik se z posledního smrkového katapultu vymrštil
Čiperka přivázaný na dlouhatánském laně a letěl přímo
do středu rozpadajícího se víru.
„Plašilko, natáhni ruku,“ zakřičel, uchopil nataženou dlaň,
pevně ji sevřel a modlil se, aby je smrk při zpětném
švihnutí stihl včas dostat z tornáda ven.
Podařilo se! Čiperka s Plašilkou z tornáda vyletěli jako
špunt z láhve a hned potom se tornádo zřítilo k zemi
a s posledním šíleným zavytím se rozpadlo na prach.
To bylo slávy! I když všude kolem panovala neskutečná
spoušť, nikomu se nic nestalo, všichni byli živí a zdraví.
A hlavně všichni byli pyšní na to, jak neohroženě se
nepříteli postavili.
Nebyl však čas na žádné dlouhé radování a oslavy. Čekala tu spousta práce. Zvířátka a pokladníčci se pustili
do odklízení trosek a do stavby nové prodejny.
Když se paní Veselá vrátila z dovolené, pomyslela si, že
ta její prodejna vypadá nějak nověji a krásněji. Nebo se
jí to jen zdá? Nezdá. Ale ani Rohlík, ani žádný jiný pokladníček jí nikdy neprozradili, co hrozného se během
její nepřítomnosti stalo.
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Co zvířátka
darovala?
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Zvířátka se snažila pomáhat nejen při opravách,
ale také do prodejny donesla spousty vybavení
a zboží. Zde vidíš alespoň pár darů
a lesních dárců.
 Poznáš, co
kdo donesl?

Co ka m
patř í

?

 Tuto hromadu zboží musejí skřítci rozdělit
do správných skupin a vystavit do regálů.
Pomůžeš jim?
 Máš-li rozděleno, dokresli
do každé kategorie další
3 položky, které
tam patří.
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Zařizujeme
prodejnu
V prodejně už to vypadá skoro jako dřív.
Jen je potřeba dodělat pár maličkostí,
které čekají na tvou pomocnou ruku.
 Na vyznačená místa nad regály správně
umísti navigační tabule. Zároveň k nim
můžeš přikreslit vysvětlující obrázek, aby
zákazníci poznali, co mají kde hledat.
 Jeden koš u pečiva je prázdný. Podle
cenovky dokresli správný druh pečiva.
 Do regálu s nápoji doplň 3 láhve
s červenou limonádou.

H o ust

330 Kč

 Zakroužkuj, co nepatří do oddělení
pečiva a skřítci to odtud musejí odstranit.
 Čtyři cenovky se z regálu ztratily.
Dokresli obdélníčky, aby do nich skřítci
mohli dopsat cenu.
 Domaluj kočičí poutač u krmiva pro
zvířátka.

inzerce
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Najdi

5

rozdílů
VÁHALA a spol. s r.o.
náměstí Míru 97
753 66
Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz
VÁHALA a spol.
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Počítáme

zákusky

Skřítky, ale také tebe čeká taková malá inventura zákusků.
 Nejprve na cedulky dopiš správné názvy jednotlivých sladkostí.
Aby to nebylo tak složité, jejich názvy máš pod vitrínou napsané.

 Máš-li zákusky pojmenované, spočítej
jednotlivé druhy a výsledky zapiš do tabulky.
 Nakonec to nejdůležitější, spočítej,
jaká je celková cena jednotlivých druhů
i kolik stojí všechny zákusky dohromady.

Počet kusů Cena za kus
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24,30
24,–
22,90
24,50
23,80
23,40
23,–
Celkem
za všechny
zákusky

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Očísluj zákusky od nejlevnějšího (1) po nejdražší (7).

Cena celkem

Co má Václav špatně?
Zajíc Václav dostal od skřítka Jahůdka za úkol úhledně srovnat ovoce. Jahůdek mu dokonce
dal obrázek vzorně vyskládaného regálu. Ovšem ač se Václav snažil sebevíc, jeho výtvoru
k dokonalosti chybělo pár maličkostí.
 Najdeš všech deset chyb?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jezevec Karel měl
dát na dveře oznámení, kdy se prodejna
znovu otevře. Ale protože zrovna četl knihu
o luštění šifer, vzkaz pro zákazníky zašifroval.
 Rozlouskneš, co je na dveřích napsáno?
Pomůže ti v tom šifrovací klíč.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Kdy
se
otevře ?

Minutu se na obrázek dívej, pak jej zakryj a pokus se odpovědět na všechny otázky:
 Kolik skřítků se mezi lidmi schovává?
 Kdo stojí poslední ve frontě?
 Jakou barvu má zmrzlinářovo triko?
 Kolik lidí má na hlavě kšiltovku?
 Jakou zmrzlinu dnes nabízejí?
 Kdo stojí ve frontě před Pepinou?

Už se
to blíží

Do slavnostního otevření opravené prodejny zbývá pár okamžiků.
Skřítci i zvířátka s uspokojením pozorují zástup zvědavých
zákazníků, kteří netrpělivě čekají před prodejnou.
Je zde paní Nenasytná se synem
Poldíkem, paní Laskavá
s malou Andulkou, také
paní Vomáčková, která
určitě bude zase holou
rukou sahat do pečiva.
Čeho všeho si na obrázku
všimneš ty?

 Jakou barvu má kočárek?

Znovu otevřeno
Tři, dva, jedna – teď! Prodejna u Čiperkova lesa je znovu otevřena.
Skřítci i zvířátka odvedli pořádný kus práce.

 Na tebe čeká ještě jeden
úkol – obrázek vybarvit.
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stránek pohodového čtení
a zábavy pro volný čas
skvělých receptů, rad a tipů
křížovek, luštění a čtení

 Chceš-li mít prodejnu větší, zvětši obrázek na kopírce.
 Skládačku vystřihni.
 Podél přerušovaných čar přehni jednotlivé části směrem dovnitř.
 Prodejnu-krabičku slep.

Postav si vlastní prodejnu

21

Pepinin klíč od prodejny

Nová prodejna potřebuje nový klíč ke vchodovým dveřím. Tohoto úkolu se ujala Pepina a během chviličky
doslova vyčarovala krásný velikánský klíč, za který by se nemuseli stydět ani na jakémkoliv hradě či zámku.
Asi nikoho z vás nepřekvapí, že ten klíč je z balónku.

Jak se klíč vyrábí?

Co b u d eš n a kl íč
potř eb ov at ?

2

 1 dl ou hý ba ló ne
k
 pu m pi čk u

1

Nafoukni balónek, nech
malý nenafouknutý konec
a druhý konec zauzluj.

3
Od uzlíku postupně vytvoř
buřtíky následujících velikostí:
malý – velký – střední – velký – střední.

Tak tenhle klíč
ode mkne vše chny
dve ře, to se vsa ď!

4

Buřtíky spoj do kruhu – malý
skruť za posledním středním.

Teď udělej jeden opravdu
dlouhý buřt a za ním
zkruť malý ohnutý
buřtík.

5

22

Na úplném konci balónku vytvoř malý
buřtík – stejně velký, jako je ohnutý buřtík.
Malý koncový buřtík skruť spolu s ohnutým. Vytvoříš tak „držadlo“ maxiklíče.
Tím pak můžeš odemknout nejednu
tajnou komnatu.

Ř e š e ní
ú k ol ů
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Zákusky
Počet kusů

Cena celkem

7

170,10

4

96

5

114,50

8

196

9

214,20

7

163,80

6

138

Celkem
za všechny
zákusky
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