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Aby ti čekání na Ježíška lépe utíkalo, podívej se na nej-
novější Čiperkovy soutěže. A když budeš mít trochu 
štěstí, přijde ti v lednu od Čiperky opožděný vánoční 
dárek.

Kde jednotlivé soutěže najdeš?

  Křížovka  „V cukrárně“                                                           str. 4 
  Čerti                                                                                      str. 11

Výherci z minulého čísla:

  Křížovka „Na louce“: Ano, malým lučním upírem je 
skutečně „klíště“. Ze správných odpovědí Čiperka vylo-
soval: Zuzanu Jarolímovou (7 let), Víta Fojtíka (8 let), Le-
onu Markovou (7 let), Martina Burdíka (4 roky) a Jakuba 
Chrenovského (7 let).

   Abeceda: Vaše abecední obrázky byly skutečně ná-
padité. Výběr nebyl vůbec jednoduchý a Čiperkovi dal 
pořádně zabrat. Nakonec se rozhodl pro tuto pětici ma-
lířů: Denisa Machálková (5 let), Vojtěch Mertl (9 let), Ro-
man Skotnica (5 let), Martina Lovětínská (11 let), Tereza 
Pilátová (14 let).

Vánoční 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.
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Příští vydání časopisu bude v ob-
chodech českých a moravských 
spotřebních družstev zdarma 
k dispozici (do rozebrání nákladu) 
v polovině března 2012.
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Co to slyším, co to zvoní, 
snad mě ouško neklame. 
Tichounce jak pírko vraní,
spadla vločka do dlaně.

Paní Zima už je tady,
za vraty se prochází,
nikdo si s ní neví rady,
sníh nám všude rozhází.

Mrazík foukne do ulice,
vznikne príma klouzačka,
místo deště, plískanice,
sníh - hladký jak šlehačka.

V městě spáchá pozdvižení,
auta stojí v žížalách,
pro zvířátka je nadělením,
štrachají se v zásobách.

V zoo všichni jektaj´ mrazem,
opice i velbloudi,
z nosu rampouchy až na zem,
v sněhu lehce zabloudí.

Chtělo by to rukavice,
šálu, čapku s bambulí,
nezaskočí nás fujavice,
mandle potom nebolí.

Jenom děti tempem blesku,
ke kopečku uhání,
jeden lyže, druhý sáňky,
třetí boby pohání.

Vyrazíme všichni ven,
při koulovačce se zahřejem. 
A co vy, milí kamarádi?
Taky máte zimu rádi?



Kreslení nás baví
  Dokresli a vybarvi druhou polovinu vánočního perníčku a zbylé perníky ozdob podle své fantazie.

3

  Spoj cukroví se správným vykrajovátkem.
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   Hádáme a luštíme   

„V cukrárně“
Čiperka se s kamarády vypravil do cukrárny. Co slavili, se dozvíš, pokud správně doplníš názvy všech laskomin.
Správné znění tajenky, své jméno, adresu a věk nám zašli do 31. prosince 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“.
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10 5 1 13

12 2 7 20

18 22 14 3

15 8 23 11

4 24 16 19

17 9 21 6

Adventní kalendář
Čokoládové adventní kalendáře jistě dobře znáš. Náš malý veverčák ti připravil kalendář vlastní, vybarvo-
vací. Každý prosincový den na tebe čeká jeden obrázek.



Kreslíme abecedu
Už jsme skoro na konci abecedy. Na řadě jsou písmenka S, Š, T, U, V. Pojmenuj, nakresli, vymysli. Jak jednoduché. 
Tak s chutí do toho a půl je hotovo!

strom švestka tužka ucho včela

stůl šroubovák telefon upír vodník

5. díl
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I při pečení cukroví se můžeš trénovat v počítání. A nemusí to být jen námi navržené úkoly, jistě dokážeš 
vymyslet spoustu vlastních.
 

  Kolik kousků cukroví je na plechu?

  V kolika řadách je cukroví?

  Kolik kousků je v každé řadě?

  Kolik kousků je na obou plechách dohromady?

  Když sníš všechna srdíčka, kolik kousků zbyde? 

ˇ

Plech A Plech B

  Cukroví

  Řady

  Kousků v řadě

  Bez srdíček

  Celkem A + B

Plech A Plech B

  Cukroví na plechu

  Řady

  Stromečky

  Zvonečky

  Hvězdičky

  Srdíčka

  Rohlíčky

  Sněhuláci

  Spočítej cukroví a doplň znaménka >, <, = 
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Cukrové pocítání



 Toulky po Evropské
unii

L itva je největším z pobaltských států. První litevské státní útvary vznikaly v 10. století. Přesto si Litevci 
samostatnosti moc neužili. Dlouhá staletí žili v unii s Polskem. Litevské území okupovali Švédové, Rusové, 
Francouzi. Ve 20. století si na Litvu brousili zuby Němci a po 2. světové válce ji spolkl Sovětský svaz. Samo-

statná Litevská republika vznikla až v březnu 1990.

Podle některých vědeckých názorů se právě v Litvě, 26 km od Vilniusu, nachází střed Evro-
py. Litevské území připomíná zvlněnou placku posetou více než 3 000 jezer. A vzhledem 

k tomu, že nejvyšší bod má pouhých 294 m nad mořem, je Litva jako stvořená pro cyk-
listiku i pěší turistiku.

Viděli jste film Jurský park? A pamatujete si na komára zalitého 
v kousku žlutohnědého „skla”? Tak to byl jantar, mineralizovaná 
pryskyřice, jejíž rozsáhlá naleziště jsou právě na území Litvy. 

Dnes se jantar využívá hlavně ve šperkařství.

Hlavní město Vilnius je jako stvořené pro cyklisty. Nasedněte 
na kolo a prozkoumejte toto město plné zeleně i kostelů. 

Městečko Trakai se také může pyšnit tím, že bylo v minulosti hlavním měs-
tem. Najdete jej uprostřed jezer nedaleko Vilniusu. Na první pohled vás přiláká ostrov-
ní hrad 1 . Po rozsáhlé rekonstrukci sice nevypadá moc věrohodně, ale své kouzlo si 
dozajista zachoval. 

Vydáte-li se na litevský venkov, v téměř každé vesničce na vás vykouknou dřevěné ob-
ličeje, příbytky včeliček. Včelařství je zde velmi populární a na výrobě úlů 

si dají Litevci opravdu záležet 2 .

Nedaleko města Šiauliai vás zase překvapí umělý pahorek posetý 
tisícovkami křížů. Na Hoře křížů byly první kříže vztyčeny v 19. století 
na památku obětí polského povstání. Od té doby se pahorek stal poutním místem 
a přibývají zde stále nové a nové kříže 3 . 

Litevským národním sportem je beze sporu basketbal. Jakýkoliv zápas národního 
týmu je národním svátkem. Po vítězných utkáních propukají bouřlivé oslavy. A vzhle-

dem k tomu, že Litevci si pravidelně z basketbalových turnajů přivážejí medaile, o oslavy 
není nouze.

Až vám po cestě vyhládne, dejte si litevskou specialitu – cepelíny 4 . Jedná se o veliké bram-
borové knedlíky ve tvaru vzducholodě plněné mletým masem a vydatně přelité smetanou.

No a po vynikajícím jídle je čas na pohádku. V těch litevských se často setkáte s hadí královnou, dvouhlavým 
koněm nebo železným vlkem.

Úkoly pro děti:  1. Spočítej všechny kříže na Hoře křížů.  2. Nakresli dvouhlavého koně.

Litva
Rozloha: 65 200 km²
Počet obyvatel:  3,3 milionu
Hlavní město: Vilnius
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 Toulky po Evropské
unii

Se sousední Litvou toho má Lotyšsko mnoho společného. Patří také mezi pobaltské republiky, po-
vrch je převážně rovinatý s velkým množství řek, jezer, ale též bažin a močálů. A podobně jako 
v Litvě i zde se nacházejí významná naleziště jantaru.

V hlavním městě Rize nevynechejte návštěvu tržiště. Funguje již od středověku a každý z jeho pěti 
pavilónů nabízí něco jiného – zeleninu, mléčné výrobky, maso, ryby a pečivo. V Čokoládovém po-
koji, muzeu čokolády, můžete mimo jiné obdivovat i více než stoletou čokoládovou panenku. Celé 
město si prohlédněte z nohy místní sochy Svobody, zde podomácku nazývané Milda 1 . 

V blízkosti Rigy se nachází jedinečný skanzen 2 . V malebné přírodě s březovými háji máte his-
torii Lotyšska jako na dlani. Každý ze čtyř lotyšských krajů tu má své zastoupení. Chaloupky jako 
z Mrazíka, mlýny, statky, rybářské chýše vám během pětihodinové procházky ukáže průvodce v li-
dovém kroji 3  a na závěr ochutnáte vynikající domácí koláč. 

Milovníci hradů a zámků si nenechají ujít návštěvu hradu Turaida ze 13. století. Byl obydlen až 
do 18. století, kdy blesk zasáhl sklad střelného prachu a celý hrad vyletěl do povětří. Ale nebojte se, je 
nově zrekonstruován a nabízí krásný pohled na okolní lesy.

Na venkově můžete vyzkoušet žít po selsku. Ubytujte se v rodině v některé z mnoha selských usedlostí. 
Zblízka poznáte tradice venkova, a dokonce si budete moct zkusit podojit krávu, nakrmit prasata, vypravit 
se na sběr léčivých bylin. Seznámíte se s tradičními řemesly. Vypalování keramiky, pletení košíků, pono-
žek i palčáků. Na rukavice si můžete vymyslet i svůj vlastní vzor 4 . Po namáhavém dni si zalezete 
do pirtsu, lotyšské sauny. Až budete celí zmáčení potem, šup do sousedního jezera nebo v zimě 
do sněhové závěje.

Za své národní jídlo Lotyši považují putru, kaši zahuště-
nou kyselým mlékem, a také kaposti čili vařené zelí se 

zeleninou. Ochutnat můžete i šťovíkovou polév-
ku s vepřovým masem, cibulí, brambory a ječ-
menem. A co takhle zkusit černý žitný chléb? 
Díky fenyklovým semínkům má mírně naslád-
lou chuť. Některé pekárny dokonce umožňují, 
abyste si u nich vlastní chléb upekli.

Lotyšsko je pivní národ. Sice místní pivo se 
s tím naším nemůže srovnávat, ale i zde se najdou 

zajímavé značky. A jako my máme svoji Becherovku, 
mají Lotyši Balzám, černý nápoj, který se vyrábí už od roku 

1752. Recept na jeho přípravu je přísně střežen. Ví se jen, že obsahuje 24 bylin, ovoce, kůru 
dubu a další tajné přísady.

Na pití alkoholu máte ještě 
spoustu času, ale lotyšskou čokoládu 
si už vychutnat můžete. Vedle bonboniér, 
plněných bonbonů, karamel, tabulek různých 
druhů čokolád a dražé můžete vyzkoušet cuk-
rovinku Serenade plněnou jablky, meruňkovým 
džemem a oříšky.

Lotyšsko
Rozloha: 64 589 km²
Počet obyvatel: 2,2 milionu
Hlavní město: Riga
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Úkoly pro děti:
1. Ozdob palčáky podle své fantazie.
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Pekelné Vánoce
Malí čertíci se rozhodli, že také oslaví Vánoce. Přidej se k nim a můžeš jim i trošku pomoct.
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Domaluj další
kousky podle vzoru,

aŤ už to můžu
šoupnout do pece.

Pomoz mi najít
schované dárky.

Namaluj mi
na stromek pravé
čertovské ozdoby.



´´

Pekelne se soustred
1. Podívej se na mikulášské balíčky a najdi mezi nimi 5 rozdílů.

2.  Všichni tito čertíci provázejí Mikuláše a anděla. Jen dva jsou úplně stejní. Poznáš je?

Řešení úkolů najdeš na straně 15.
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Vidíš, že čerti můžou vypadat všelijak. Úplně jinak vypadají ti, které znáš z pohádek, jiní k tobě cho-
dí spolu s Mikulášem a andělem. Nakresli nebo vyrob svého vlastního čerta a pošli nám jej. Ty nej-
zajímavější pekelníky odměníme malým dárkem. Na čerty čekáme do 31. prosince 2011 na adrese 
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk a obálku 
označit heslem „Čert”.
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Orinka objevuje

náš svět 15. díl
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Padá sníh! Přinesu mrkev.

Uděláme
sněhuláka.

Na nos přece.
 Máme hrnec? Jasně.

Proč?

Opravdu se nám 
povedl.

Mně se nechce.To je toho.

Ty jsi divná.

Jdeme sáňkovat.

Ten je krásný.

Aha.

To nám rok zas rychle utekl! Nastal poslední měsíc. Mrzne, dny jsou kraŤoučké, dlouhé hodiny panuje tma. Ale Čiperkovi, 
Kátě a PéŤovi zima vůbec nevadí. Nabízí přece hodně radovánek. Jen malá mimozemšŤanka Orinka je nějak smutná.

Hrnec našly děti v kůlně a také koště sněhulákovi do ruky a uhlíky místo očí. Pak se daly spolu s Čiperkou, který přinesl velkou 
mrkev, do válení koulí. Za chvíli bylo hotovo.



Jasně.

Vybarvi si svůj oblíbený komiks.

Děti a Čiperka se velmi podivili. Copak je možné, aby se někdo netěšil na Vánoce, stromeček, dárky, cukroví?
Orinka se najednou rozplakala.

Na stráni se všichni opravdu vyřádili. Když svištěli dolů, hodně se nasmáli. I Orinka se přestala mračit. Potom ale znovu 
posmutněla.

Kamarádi sice věděli, že se jim bude po Orince stýskat, ale chápali, že doma je doma. Orinka tedy nastartovala raketu, zamávali si a byla 
pryč. A protože na její planetě tvrá den jako u nás 2 roky, vrátila se jen pozdě k večeři. Maminka ani moc nehubovala. Čiperka s Katkou 

a PéŤou teĎ často koukají na oblohu k souhvězdí Orion, kde je i Orinčina planeta. A Orinka zas k Slunci, okolo kterého krouží Země, 
na níž prožila tolik dobrodružství.

Tak budou.

Hurá, budou Vánoce!

Ty se netěšíš?

Tak se vraŤ
na svou planetu.

Mně se stýská.

Ahoj Děti!.

Ahóóój!

Ahóóój!

Maminka se bude 
zlobit.

Bude ráda,
že jsi doma.

Ani trochu.
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Sněhuláci pro Ježíška

Ptačí krmítko
  Sněhulák

Vloni vám Čiperka ve vánočním čísle svého časopisu zadal úkol, abyste mu poslali fotky svých sněhuláků. Pade-
sát nejlepších tvůrců už má dávno své výhry doma. Ale my vám dlužíme fotografie nejpovedenějších sněhuláků.
Tady jsou.

  100 g ztuženého tuku
  směs semínek (v jakémkoli obchodě

pro zvířátka můžeš koupit už připravenou)
  špejle

Tuk zvolna rozpusť a smíchej se semínky. Vše nech vychladnout, 
aby šla směs dobře tvarovat. Dále postupuj jako při klasické stav-
bě sněhuláka. Vytvoř tři koule různých velikostí a dva válečky 
na ruce. Koule napíchej na špejli, do prostřední koule zabodni 
vodorovně jednu kratší špejli a na ni připevni ruce. 
Sněhuláka dozdob podle své fantazie. Piškoty místo hrnce 
na hlavu, slunečnicová semínka nebo oříšky místo očí, knoflíků, 
koště z větviček.
Hotového sněhuláčka postav na talířek a dej ven za okno. A pak 
už se jen dívej, jak ptáčkové přilétají a na tvém výtvoru si pochut-
návají.

Co budeš potřebovat

Jak na to

Aleš a Ondřej Kloutvorovi
 6 a 3 let

Michal Beran

6 let

Natálie
a Jiří Keslovi
 8 a 5 let

Pavel Pechmann

7 let

Kristýna Vitoňová
12 let

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Milene_inzerceCOOP_print.pdf   31.10.2011   15:05:18



Resení úkolu:ˇ ˇ °
Str. 7: 

Str. 11
Rozdíly – Hvězda na balíčku navíc, šňůrka, banán, 
jablko, bonbon u čokolády

Stejní čerti – číslo 1, 5

Plech A Plech B

  Cukroví 25 20

  Řady 5 5

  Kousků v řadě 5 4

  Bez srdíček 20 17

  Celkem A + B 45

Plech A Plech B

  Cukroví na plechu 25 > 20

  Řady 5 = 5

  Stromečky 5 > 2

  Zvonečky 5 < 6

  Hvězdičky 4 < 5

  Srdíčka 5 > 3

  Rohlíčky 2 > 4

  Sněhuláci 2 > 0
Krásné
Vánoce!



V prosinci v akci COOP SUPER CENA!!!

Ovocné mlsání
Smetanový dort

Do ½ litru mléka přidáme 2 lžíce cukru a půl balíčku vanilkového cukru. Rozmícháme s vanilkovým 
pudinkem a uvaříme. Vychladlý pudink rozmixujeme. 
Šlehačku ušleháme se zbytkem cukru a vanilky, přidáme zakysané smetany. Želatinu připravíme pod-
le návodu (použijeme kompotovou šťávu) a vmícháme do smetany. Střední dortovou formu vyložíme 
pečicím papírem. Vlijeme polovinu pudinku, poklademe piškoty, střídáme světlé a tmavé. Zalijeme 
polovinou smetanové hmoty, poklademe ananasem, jahodami a mandarinkami. Přelijeme zbytkem 
smetany, na ní dáme vrstvu piškotů a zakončíme zbylým pudinkem. Formu přikryjeme alobalem 
a necháme do druhého dne v chladničce ztuhnout. Můžeme dozdobit zbylým ovocem a strouhanou 
čokoládou.

½ balíčku světlých piškotů, ½ balíčku tmavých piškotů, ½ l mléka, 1 vanilkový pudink,
2 zakysané smetany, 1 šlehačka, 4 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 sáček 
světlé želatiny, 1 ananasový, 1 mandarinkový a 1 jahodový kompot, strouhaná čoko-
láda na ozdobu

Vybarvi si svůj kousek dortu,
ovocný špíz a indiánky
nejprve dokresli.

Recept:

Úkol:

15, 90

15, 90

18, 90


