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Zpříjemněte si čekání na prázdniny dalšími Čiperkový-
mi soutěžemi. V nich na vás čeká zelenina i zvířátka ze 
zoo. Tak s chutí do toho.

Kde jednotlivé soutěže najdeš?
  Křížovka „Zelenina“                                                           str. 4 
  Zvířata ze zoo                                                             str. 15

Výherci z minulého čísla:
  Křížovka „Velikonoce“: O Velikonocích si pochutná-

váme také na mazanci. A právě „mazanec“ byl tajen-
kou naší křížovky. Čiperka ze správných odpovědí vylo-
soval tyto šťastlivce: Jan Štorek (8 let), Šárka Kalábková 
(5 let), Bohuslav Kraus (9 let), David Nadymáček (5 let), 
Miroslava Šimková (12 let).

  Čarodějnice: Takový slet čarodějnic, jaký jsme měli 
u nás v redakci, nebyl určitě v žádném městě, dokonce 
ani v proslavené kouzelnické škole v Bradavicích. Či-
perka dlouho vybíral a nakonec se rozhodl pro výtvory 
těchto šesti malířů: Štěpán Cibulka (8 let), Klára Machů 
(11 let), Karla Chvalkovská (5 let), Bohunka Kramplo-
vá (9 let), Tereza Dvorská (6 let), Michaela Lovětínská
(13 let).

Jarní soutěže o ceny

POZOR!

Elektronickou verzi Čiperky naleznete i na interne-
tových stránkách www.coopclub.cz

Co znamenají symboly u článků?

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

jaro je báječná doba, viďte? Konečně jste mohly sho-
dit otravné kabáty a teplé boty, šály a čepice. Je to pri-
ma natáhnout tričko a kraťasy, nazout tenisky a hurá 
ven! Tolik se toho dá podnikat: hrát fotbal, pořádně se 
zhoupnout na houpačce, skákat panáka, stavět v poto-
ce malou přehradu z kamenů, vydat se s rodiči na výlet. 
Třeba do zoologické zahrady. Jakápak tam asi jsou nová 
zvířata a jestlipak budou opičky venku? V takové zoolo-
gické zahradě žijí zvířata skoro z celého světa, zblízka se 
můžeme podívat třeba na tygra nebo medvěda, které 
známe jen z knih nebo z filmu. V některých zoologic-
kých zahradách jsou i žirafy, nosorožci nebo sloni, to je 
potom podívaná! Ale takový vlk nebo plameňák přece 
také stojí za návštěvu. I Čiperka má pro Vás úkoly ze
zoologické zahrady, ty jistě zvládnete raz dva.
Bojíte se rádi? Tak to Vám Čiperka určitě přijde do noty. 
Připravil bludiště s mumií! Ještě že je to jenom jako, viď-
te. Také s Orinkou Čiperka zažil velké dobrodružství. Pá-
trali, proč v lese straší! Jako každá pohádka má i ta naše 
dobrý konec. A je toho v našem časopisu ještě mnohem 
víc zajímavého. Zkrátka, až přijdete domů ulítaní z ně-
jaké hry nebo výpravy nebo když bude pršet, můžete 
slupnout něco dobrého, co Vám maminka připravila 
a v klidu si Čiperku prohlédnout, řešit úkoly, které Vám 
nachystal. 
A příště, až se setkáme, to už budou prázdniny! 

 Krásné jarní dny Vám i Vašim rodičům přeje
Vaše redakce a veverčák Čiperka

Milé děti, 
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Kreslení nás baví
  Překresli a vybarvi obrázky.

  Obtáhni a vybarvi obrázky.   Dokresli žebřík.
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   Hádáme a luštíme   

10

„Zelenina“

8

Čiperka se pustil do práce na zahrádce. Měl radost, jak mu zeleninka krásně roste. Ale na-
jednou zjistil, že mu ji ničí jeden brouk. Jeho jméno odhalíš, když správně vyluštíš Čiperko-
vu křížovku. Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 30. června 2011 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“. Pět výherců obdrží dárkové balíčky od spo-
lečnosti Jaroslav Chochole, Delta - obchodní podnik.
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Kolik je hodin?
  Zakresli na budících, v kolik hodin děláš zadané činnosti.

  Spoj časový údaj se správnými hodinami. Jedny jsou navíc. Do volného políčka zapiš, jaký čas ukazují.

vstávám snídám jdu do školy/školky

obědvám sportuji/jsem venku připravuji se do školy

večeřím myju se jdu spát

3:35 7:4512:05 5:55 6:55 6:05

5
Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Kreslíme abecedu
Pokud se ti v minulém čísle líbila naše kreslená abeceda, s chutí se vrhni na další díl, tentokrát na písmena E, F, G, 
H, CH. Úkol je stejný. První obrázek pojmenuj, dva nakresli a čtvrtý vymysli.

erb flétna guma housle chléb

ementál fajfka gauč hodiny chobot
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  Pomoz mumii najít cestu do sarkofágu.

  Zakroužkuj, co určitě do hrobky faraonů nepatří.

Cesta za mumií

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



 Toulky po Evropské
unii

Portugalsko se rozkládá na Pyrenejském poloostrově. Jeho jediným sousedem je Španělsko, západní a již-
ní břehy země omývají vody Atlantského oceánu.

Portugalská republika má asi 10,5 milionu obyvatel, tedy vlastně stejně jako Česká republika. 

Hlavní město Lisabon leží na sedmi kopcích v ústí řeky Tejo. Přes ni vede nejdelší evropský most dlouhý

17 kilometrů.

Kromě spousty památek se v Lisabonu nachází také velmi zajímavá moderní stavba nej-
většího oceanária Evropy s přibližně osmi tisíci živočichy a rostlinami.

Pokud je vám v Lisabonu vedro, můžete prchnout do chladivého stínu lesů 
a hor nedalekého romatického městečka Sintry. Stojí tam stejnojmenný krá-
lovský palác, maurský hrad a pohádkový palác Pena 1 .  

Přibližně 16 km vybíhá do moře nejzápadnější mys Evropy, Cabo de Roca, 
o kterém básník říká, že tu země končí a moře začíná. Z vysokého útesu se 
můžete kochat pohledem na nekonečné vody Atlantského oceánu.

Druhým největším portugalským městem s významným přístavem je Por-
to. Zdejší portské víno je známé po celém světě.  

Na území Portugalska se za posledních 3 000 let vystřídalo mnoho civilizací a všechny   pozna-
menaly vývoj této části Evropy. 

Ve 14. a 15. století to byli naopak Portugalci, kteří svými zámořskými objevy změnili tvář celého světa. Král Jin-
dřich Mořeplavec nedostal svůj přívlastek nadarmo, za jeho vlády Bartolomeu Dias obeplul mys Dobré naděje 
na jihu Afriky, Vasco da Gama přistál v Indii a Portugalci pronikli také do Jižní Ameriky, kde vznikla jejich největší 
kolonie Brazílie.

Portugalské pobřeží Atlantiku je bohaté na pláže. Na západním pobřeží však bývá voda chladná, proto všichni 
míří na jižní pobřeží Algarve, kde je nejtepleji a stojí tu nejvíce hotelů. 

Portugalsko se proslavilo korkovým dubem 2 , který roste do výšky až 20 metrů a dožívá se i 180 let. Kůra 
dubu se využívá na výrobu zátek do lahví, plovoucích bójí a záchranných vest.

Každý fotbalový fanoušek si vybaví jména nejslavnějších hráčů světa, když zazní jméno klubu F.C. Porto. Klub 
byl založen v Portu roku 1893 a od začátku svého působení vyhrává významné zápasy v každém poháru. Stále se 
drží na prvním místě mezi portugalskými fotbalovými týmy.

Portugalsko
Rozloha: 92 391 km²
Počet obyvatel: 10,5 milionu
Hlavní město: Lisabon

Úkoly pro děti:
1. Očísluj bobulky na hroznu od nejmenší
po největší a vybarvi.
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 Toulky po Evropské
unii

Severské zemi Finsku se říká Země tisíců jezer. Kdybyste si dali tu práci, napočítáte jich po celé zemi zhru-
ba 190 000. Největší z nich – Saimaa má rozlohu 4 377 km², to je skoro desetkrát víc než Praha. Zhruba 
dvě třetiny území pokrývají hluboké borovicové, smrkové a březové lesy.

Finsko sousedí s Ruskem, Švédskem a Norskem, omývá ho Baltské moře, vody Finského a Bot-
nického zálivu.

I když je blízko polárního kruhu, počasí tu není zdaleka tak chladné, jak si mnozí myslí. 
Počasí na jihu země významně ovlivňuje teplý Golfský proud. V severním Finsku, obzvláště 
v Laponsku, bývají kruté zimy, ale celkem teplá, i když krátká léta.

Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem. Díky tomu se zde dá zažít půlnoční 
slunce. Čím více na sever, tím je víc dnů, kdy je to možné. Na severním konci Finska v létě 
slunce nezapadá po 73 dnů a v zimě nevyjde 51 dnů.  

Povrch země je tvořen především nížinami, nejvyšší vrchol mírně přesahuje 1 300 metrů.

Tak jako je klidná a pohodová finská krajina, tak klidní a pohodoví jsou i finští obyvatelé. 
Jsou skutečně milí, i když možná o něco uzavřenější a tišší, než je běžné u nás. 

K životu každého Fina neodmyslitelně patří sauna 1 , náleží zde k normálnímu vybavení domác-
nosti.

Finština je velmi složitý jazyk, nepodobá se žádnému z těch, kterými se běžně mluví v Evropě. Některá písmena 
neužívá vůbec, například b, c, f, q, w, x, z. Zato si libuje ve složeninách, které mohou být napsané přes celý řádek.

Hlavní město Helsinky má velmi příjemnou atmosféru a dalekosáhlou historii. Najdete zde celou řadu zajíma-
vých architektonických památek i několik muzeí. Největší památkou je Dóm.  

Nejstarším městem Finska je Turku, které bylo dlouhou dobu také hlavním finským městem. Dominantou měs-
ta je středověký hrad, je tu víc než 50 muzeí. V městském přístavu jsou zakotveny čtyři velké krásné plachetnice 
z přelomu 19. a 20. století.

Vedle více než 80 druhů ryb žije ve finských vodách i „norpaa” , vzácný druh tuleně, který se vyskytuje pouze 
v jezerní oblasti Saimaa. Finským symbolem by se dali nazvat sobi 2 . Zejména Laponci je 
využívají jako domácí zvířata. Také tu žijí například losi 3 , polární lišky, vlci a rysi. 

Finové jsou národem velmi sportovním. Sportem číslo 1 je pro ně samozřejmě hokej, rádi 
lyžují, v zimě se přepravují na běžkách, v létě na kole. Vzorem pro finskou mládež je automobi-
lový závodník Mika Häkkinen.

Finsko
Rozloha: 338 145 km²
Počet obyvatel: 5,3 milionu
Hlavní město: Helsinky
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Úkoly pro děti:
1. Dokážeš správně spojit finská slovíčka
a spojení s českými výrazy?

3

Řešení úkolu najdeš na straně 15.

rakastan sinua
hyvää päivää
äiti
näkemiin
nuorukainen
isä
aikakauslehti

dobrý den
dítě
táta
miluji tě
časopis
maminka
na shledanou

1

2



Na návšteve v zoo
   Pojmenuj zvíře podle části těla a zapiš do políček.

   Kolik opiček je v kleci?
   Kolik jich jí banán?

   Dokresli, co jednotlivým zvířátkům chybí.

ˇ ˇ

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Chce to postreh
  Hledej sedm rozdílů.

ˇ

Řešení úkolu se dozvíš na straně 15.



Orinka objevuje

náš svět 12. díl
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Orinka s Čiperkou si velice oblíbili Katku a PéŤu a rádi poslouchali, co nového se událo u jejich babičky a dědečka v hájence. 
Naposledy ale děti přijely z návštěvy celé vyděšené. V lese prý straší!

To bylo něco pro Orinku. Ta má tajemství moc ráda. Škemrala a přemlouvala, až Čiperka souhlasil s tím, že spolu udělají do lesa 
výpravu. Schovali se ve velikém dubu a čekali, jestli se něco bude dít. Najednou se ozvalo hrozné houkání.

Orinka s Čiperkou prohledali okolí, ale nikde nic. Mezitím se setmělo. A najednou v mlází skutečně poskakuje světýlko. Chvíli 
svítí žlutě, chvíli červeně, pak zas zeleně. I měsíc, který zrovna vyšel nad mýtinou, se tomu diví.

Něco strašně
houká.

A večer...

Jsou v lese
světla.

Ze skály
padají kameny.

To je jiné.

asi sova.

co je to? Neboj se.

bojím!
bojím!

Katka s Péou 
nelhali.

Pozor!

Opravdu to není 
sova.

Musíme to chytit.

Já vám pomůžu.

Já shora.

Já zprava.

Já zleva..

Ale jak?
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Neposeda jim vyprávěl, že bydlel se svou maminkou, 
tatínkem, brášky, sestřičkami a spoustou dalších 
skřítků ve skalách. Jednoho dne se pohádal s ka-
marády a utekl. Šel a šel, kam ho malé nožky nesly, 
a najednou nenašel cestu zpátky. A to zkouší, jak to 
zkouší, své skály najít nemůže.
Tak začal strašit, protože mu bylo smutno a protože 
se sám bál.

Všichni se chytli Orinky, ta pootočila kouzelným medailonem a hned byli ve skalách, kde bydlel Neposeda. To bylo radosti ze 
shledání s ostatními skřítky! Však ho už oplakávali. A Orinka s Čiperkou spěchali za Péou a Katkou, aby jim všechno vypově-
děli. Skřítkům slíbili, že se u nich určitě v létě zastaví. 

Mám ho!

Néé!!

Kdo jsi?

skřítek neposeda.

Proč tu strašíš?

Protože je mi 
smutno.

Já ty skály
znám.

Opravdu?

Na co
čekáme?

Ano. Jsou tam krásné 
jeskyně.

Jéé, tam bude
hodně netopýrů.

Jaká?

Snadná
pomoc!

Vybarvi si svůj oblíbený komiks.



Carodejnice – detské výtvoryˇ ˇ ˇ
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Klára, 11 let

Bohunka, 9 let

Karla, 5 let

Štěpán, 8 let

Michaela, 13 let

Terezka, 6 let



Resení úkolu:ˇ ˇ °

Zvírátka ze zoo:ˇ

Strana 5: Kolik je hodin: Chybějící časový údaj: 13:50

Strana 7: Cesta za mumií: V egyptské pyramidě nenajdeš auto a mobil.

Strana 9: Finsko
hyvää päivää   – dobrý den
näkemiin  – na shledanou
rakastan sinua  – miluji tě
äiti    – maminka
isä   – táta
aikakauslehti  – časopis
nuorukainen  – dítě

Strana 10: Na návštěvě v zoo:
   lev - slon - zebra - želva
   9 opiček v kleci, 4 jí banán
  
   tygrovi chybějí pruhy, nosorožci roh, žirafě růžky

Strana 10: Chce to postřeh: Sedm rozdílů
1. lísteček v levém horním rohu, 2. lístek navíc vh levém dolním rohu, 3. puntíky na žlutém hadovi, 4. zub u zelené-
ho hada, 5. část hnědého hada vpravo, 6. odlišná barva hada uprostřed, 7. zeleň v pravém horním rohu

AhóóJ!!!
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KDO TO  TADY  CHROUPE?
1. Obrys obrázku získáš spojením teček.

2. Obrázek si vymaluj podle vlastní fantazie.

Které zvíře při návštěvě zoo nikdy nevynecháš? Kdo je tvým oblíbencem? Nakresli nám 
své oblíbené zvíře ze zoologické zahrady, slož na něj krátkou básničku a svůj výtvor nám
do 30. června 2011 pošli na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň.
Pochopitelně připoj své jméno, adresu a věk. Na obálku napiš heslo „zoo”.

Bohunka, 9 let



V cervnu v akci COOP SUPER CENA jen za                !!!2, 40ˇ

Domalovánka


