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Zpříjemněte si jarní dny dalšími soutěžemi. Chybět ne-
smí populární křížovka a máme něco i pro milovníky 
hádanek.

Kde jednotlivé soutěže najdeš?

  Křížovka s hádankou                                                           str. 4 
  Kreslíme hádanky                                                                  str. 10

Výherci z minulého čísla:

  Křížovka s vtipem: Protože jste vtipní a máte rádi 
legraci, nebyl pro vás žádný problém dokončit Čiperko-
vu křížovku. Pepíček si skutečně vykoledoval „poznám-
ku“. Ze správných odpovědí vybral náš vtipálek Čiperka 
tuto pětici: Zdeněk Vítovec (5 let), Vlastislav Šulák (8 let), 
Jiří Vohryzka (8 let), Nela Slášková (8 let), Dominik Kope-
lent (10 let).

  Orinka: Čiperka vám všem děkuje. Tolik krásných ob-
rázků své kamarádky Orinky ani nečekal. Na dárky od 
společnosti Hamé se mohou těšit: Andrea Dvořáková
(5 let), Adéla Štveráková (12 let), Martina Olišarová
(7 let), Kvido a Agáta Vrbovi (6 let, 1 rok), Eva Brychtová 
(11 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.
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Příští vydání časopisu bude v ob-
chodech českých a moravských 
spotřebních družstev zdarma 
k dispozici (do rozebrání nákladu) 
v průběhu prázdnin 2012.

Milé děti,
když se řekne jaro, každého z nás napadne něco jiného. 
Někoho třeba více sluníčka, lidé se těší na práci na za-
hrádce a někteří se zase nemohou dočkat, až se budou 
kochat pohledem na rozkvetlé stromy a louky. Vy se ale 
určitě nejvíce těšíte na to, že odložíte teplé bundy a vy-
běhnete s kamarády do přírody, projet se na kolech, za-
hrát si fotbal nebo si uděláte s rodiči pěknou procházku.
Čiperka Vám poradí, jak využít bohatství jarní přírody. 
V jeho hlavě se totiž rodí spousty nápadů, zrovna jako 
v těch Vašich.
To se tak při jarní procházce brouzdáte v trávě, všude 
kolem zpívají ptáci a z trávy na Vás vykukují žluté hla-
vičky pampelišek. Je jich spousta, jen se stačí pozorně 
dívat. Můžete si z nich uplést věnečky na hlavu nebo si 
udělat pampeliškový med.
Požádejte o recept maminku nebo babičku a pusťte se 
do práce. Až budete mít natrhané potřebné množství 
hlaviček pampelišek, pečlivě sledujte další postup prá-
ce, protože budete muset se vším pomáhat – míchat, 
krájet, ochutnávat. Maminka nebo babička Vám určitě 
rády pomůžou. Bude to pro všechny určitě neuvěřitelný 
zážitek.
Vůně medu provoní celý domov a společné snažení 
bude mít sladkou tečku. Odměnou bude krajíc chleba 
namazaný pravým pampeliškovým medem. 
Čiperka Vám přeje dobrou chuť.



Kreslení nás baví
  Dokresli druhou polovinu motýla, obrázek vybarvi.

  Obtáhni trasu letu jednotlivých motýlů, květiny vybarvi.
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   Hádáme a luštíme   

Křížovka s hádankou
Hleďme na ni, parádnici, puntíky má na čepici.
Bílý závoj, nožka laní,
Pozor na tu krásnou paní!
Kdo je to?

Řešení hádanky najdeš v tajence Čiperkovy křížovky. Musíš jen správně doplnit, jak se říká mláďatům zobraze-
ných zvířat. (Př. pes – štěně) Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 30. června 2012 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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Máme rádi zvířata
  Do rámečku napiš, jak se jednotlivá zvířátka jmenují, do bublin zase jejich hlas. Která zvířátka patří mezi 

domácí? Do prázdných okýnek dole nakresli další dva domácí živočichy a napiš jejich hlas.

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Čiperkovo kvarteto
A máme tady nový seriál na pokračování. Tentokrát jde o kvarteto, na kterém si procvičíš vyjmenovaná slova. Kar-
tičky dovybarvi, podlep tvrdým papírem, vystřihni a slep rubovou a lícovou stranu k sobě. Až se ti z dalších čísel 
Čiperky podaří nashromáždit všech 32 karet, můžeš se směle pustit do hry.
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Z Ciperkovy zahrádky
Čiperka vysadil na své zahrádce šest různých stromů. Aby věděl, který je který, označil je tabulkami s názvem.
Nakresli na každý strom plody, které se na něm urodí. Číslovka ti udává, kolik kusů máš nakreslit.
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  Zakroužkuj, co z těchto plodů neroste na stromě. Obrázky vybarvi.

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Toulky po
Evropské unii

Náš severní soused je jedním z našich nejbližších jazykových příbuzných. Polština a čeština se 
dost podobají a mnoha slovům bez problémů rozumíme. S Polskem máme opravdu hodně spo-
lečného. Společná hranice měří 796 km. Dělíme se o Sněžku. Pokud na ni vystoupáte, může-

te doslova skákat od nás do Polska a zpět. V minulosti řada českých králů byla zároveň 
i polskými panovníky. Společně jsme vstupovali do Evropské unie. Zapomenout ne-

můžeme ani na našeho praotce Čecha, který měl bratra Lecha, polského praotce.
Při exkurzi po polských městech nevynechejte Krakov. Za název podle pověsti 
vděčí statečnému Krakovi, který v boji porazil draka žijícího v jeskyni pod zdej-
ším hradem Wavel 1 . Město se chlubí řadou prvenství. Bylo prvním hlavním 
městem Polska, nachází se zde první polská univerzita a byla 
tu vytištěna první polská kniha.

V současném hlavním městě Varšavě stojí za po-
zornost Královský zámek. Jeho historie sahá až 

do 14. století, ale byl zcela zničen za druhé světové 
války. Poláci však nelenili a v 70.-80. letech 20. století jej 

znovu postavili. Město Toruň jsou takové polské Pardubice, 
město perníku. Vůně pochoutky se line klikatými uličkami a stoupá až 

do špičky věže zdejší katedrály, kde se nachází jeden z největších polských zvonů 
„Trumpeta Boží”.

K přírodním skvostům patří solný důl Vělička 2 . Sůl se zde dolovala už v 11. století, la-
byrint chodeb dosahuje úctyhodných 300 km a ukrývá na 3 000 komor. Podzemí je vyzdobeno 
solnými sochami. Kromě zařízení a vybavení dolů tady jsou i podzemní kaple, jezírka, a dokonce i společenské 
prostory, sály a restaurace.

Zajděte si na typická polská jídla. Začněte žurkem, hutnou polévkou z vody, žitné mouky, chleba, soli a čes-
neku. Tato směs čtyři dny kvasí, pak se přidá do vývaru, dochutí cibulí, bůčkem, klobásou, smetanou, křenem 
a majoránkou. Nakonec se přidává vejce natvrdo. Po vydatné polévce přijde na řadu bigos, pokrm z kysaného zelí 
a masa. A na závěr se zakousněte do obvařanku, pečiva ve tvaru kroužku sypaného solí, mákem nebo sezamem.

Poláci milují sport a jsou hrdí na své sportovce. Skokana na lyžích Adama Malysze provází vždy početný dav fa-
noušků. Stejně tak se přízni těší třeba závodník F1 Robert Kubica. Hrdí mohou být Poláci i na své vědce. Astronom 
Mikuláš Koperník v 16. století vytvořil heliocentrickou teorii, podle 
které je Slunce středem sluneční soustavy. Fyzička a chemička Ma-
rie Curie-Skłodowska objevila chemické prvky radium a polonium. 
Za své výzkumy byla oceněna hned dvěma Nobelovými cenami – 
za fyziku i chemii.

Z polských pohádek je u nás dobře znám seriál o pejsku Rexíkovi 
a jeho kamarádech. Ovšem světově proslulí jsou Bolek a Lolek, dva 
bratři ze stejnojmenného seriálu. Věřili byste, že už jim je 50 let?

Polsko
Rozloha: 312 685 km²
Počet obyvatel:  38 milionů
Hlavní město: Varšava
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Úkoly pro děti:
1. Vybarvi Bolka a Lolka. Víš, který
    z kluků je Bolek a který Lolek?

2. Přelož z polštiny: wakacje, lato,

    słońce, morze, szkoła

1

2

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Toulky po
Evropské unii

Pokud má Česko mnoho společného s Polskem, tak u Slovenska to pla-
tí dvojnásob. Vždyť jsme se Slováky většinu 20. století žili v jed-
nom státě! Samostatná Slovenská republika vznikla 1. ledna 1993.

Na Slovensku najdeme vysoké hory s množstvím ledovcových jezer (ples) i zvlněné oblasti 
s úrodnými nížinami. Nejvyšším pohořím jsou Vysoké Tatry, nejvyšší horou Gerlachovský štít 
(2 655 m n. m.). Největší řekou je Dunaj, nejdelší Váh. Na Slovensku prýští také množství mi-
nerálních pramenů, ten nejteplejší má 80 °C!
Bratislava patří k nejmladším hlavním evropským městům, i když na jejím území žili lidé už 
v době kamenné. Je odtud blízko do Rakouska i Maďarska, proto se dodnes říká, že každý správ-
ný Bratislavan hovoří 4 jazyky – slovensky, německy, maďarsky a mišmaš = spojení tří předchozích 
jazyků. Dominantu města tvoří Bratislavský hrad, sídlo slovenských poslanců. Návštěvníci města nevyne-
chají ani zříceninu hradu Děvín 1 . Z Děvínské skály nad soutokem Dunaje s Moravou je nádherný výhled. Podle 

pověsti odtud kdysi skočila nešťastná nevěsta, které v den svatby zabili ženicha.
V okolí Liptovského Mikuláše najdete hodně upomínek na nejslavnějšího slovenského zbojníka Juraje 
Jánošíka 2 . Se svou zbojnickou skupinou okrádal bohaté kupce a panstvo. Přestože za svou krát-
kou zbojnickou kariéru nikoho nezranil ani nezabil, byl z vražd obžalován a v Liptovském Miku-
láši popraven pověšením na hák. Bylo mu pouhých 25 let.

Svou temnou historii má i zřícenina Čachtického hradu. Stavba vznikla ve 13. století, ale „pro-
slulost” jí zajistil přelom 16. a 17. století, kdy hrad patřil Alžbětě Bátho-

ryové zvané Čachtická paní. Podle pověsti se na hradě koupala 
v krvi mladých dívek, aby si zachovala mládí a krásu. Za své činy 

byla odsouzena k doživotnímu domácímu vězení na Čachtic-
kém hradě.

Slovensko ale nemá jen takovéto temné příběhy. Svou 
nádherou okouzluje třeba Dobšinská ledová jeskyně 
ve Slovenském ráji. Objevena byla v roce 1870 a od této 
doby můžeme být při stálé teplotě -1 °C překvapeni úžas-
nými stalagmity, stalaktity, ledopády, ledovými záclonami. 
Až vám bude velká zima, vyhřívejte se na horském sluníčku, 
pozorujte stáda ovcí na pastvinách nebo zajděte za bačou 3  

do salaše, aby vám ukázal výrobu pravého ovčího sýra.
Ochutnat můžete brynzu = měkký solený ovčí sýr, oštiepok = tvrdý 

uzený ovčí sýr, parenicu = jemný ovčí sýr srolovaný do kolečka, nebo kor-
báčiky = pařený sýr spletený do copánků.

Slovensko
Rozloha: 49 035 km²
Počet obyvatel: 5,4 milionu
Hlavní město: Bratislava
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Úkoly pro děti:
1. Spoj, co k sobě patří:

stalaktit spojení krápníků rostoucích shora a zdola

stalagmit krápník rostoucí ze stropu směrem dolů

stalagnát krápník rostoucí z podlahy nahoru

2. O jaká zvířata se stará bača?

Nakresli jich tolik, kolik ti udává číslo.

Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Kreslíme hádanky
Nakresli řešení jednotlivých hádanek. U posledních obrázků naopak známou hádanku dopiš.
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Kreslené hádanky
Líbily se ti naše kreslené hádanky? Tak si s námi zasoutěž. Napiš alespoň dvě další hádanky, 
nakresli jejich řešení a vše nám pošli. Čiperka velice rád luští nejrůznější rébusy, hádanky a hla-
volamy a určitě zase nejlepší hádankáře odmění.
Na tvoje kreslené hádanky se těšíme do 30. června 2012 na adrese:
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Na obálku napiš heslo „Hádanka”.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Na zádech má ranec,
v něm sto jehel má.
A přece není krejčí 
ani švadlena.

Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.

Na břehu i v řece žije,
hlavičku má jako zmije.
Když ji chytíš,
pod kamennou helmou ji skryje.

Sedí paní v řádku
v červeném kabátku.
Kudrny má na sluníčku
a sama je v chládku.

Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Chce to postřeh
Obrázky se liší v sedmi maličkostech. Najdeš je? Obrázek dole vybarvi.

11
Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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2. díl

Rychle nasedli do auta, které samo předjelo před dům, 
a za chvíli byli na horách. Ve snu to jde rychle.

V minulém čísle Čiperky jste poznali malého Pavlíka. Pastelka a Papíráček jsou jeho dva kamarádi, které si namaloval. V noci, 
když usne, ožívají a prožívají s ním nejrůznější dobrodružství. Tentokrát se v Pavlíkově snu vypraví na hory.

Máte sbaleno?

Ještě čepici.

Nezapomeňte
džus.

Kde mám
pláštěnku? Beru velkou

čokoládu.

a Proč?

Na posilněnou.

 Já radši
jahodový.

To je
vzdoušek.

Hele, kamzík.

 Pomerančový?

 Už jsme vás čekali.

 Viděl jsem vás 
shora.

Jak to?

Vezmeš nás na
nejvyšší horu? Jasně, rád.



Vybarvi si nový komiks. 13

Ukážu vám mladé. jéé,
Ti jsou roztomilí.

Pavlík s kamarády nasedli orlovi na hřbet a ten je vynesl na vrchol hory. To byl výhled! A také viděli zajímavé věci okolo sebe.

Že si nezlámou nohy.
Moje děti krásně 

skáčou.

Jsou na kameny 
zvyklé.

Dáme si svačinu
a půjdeme dolů.

Malí turisté se posilnili a vydali se zpátky do údolí.

Pozor, medvěd!

Já ho přemůžu.

Máme
ještě něco?

Já bych jed!

tu čokoládu.

Čokoláda, tu já 
moc rád.

Už se stmívá,
musíme domů.

ČČČČČČČČČ ČČ ČČ ČČČČ

Medvěd, jak to ve snech bývá, 
byl hodný a doprovodil Pavlíka 
a jeho přátele do údolí. Však už 
bylo na čase. Když ráno maminka 
Pavlíka probudila, vypravoval jí 
o dobrodružstvích, o kterých se 
mu zdálo.



Lov kachen
Vyzkoušej svou zručnost. Nejprve při výrobě kachniček, potom při jejich chytání.

  různobarevnou mechovou pryž    různobarevnou mechovou pryž    nůžky    lepidlo    dřevěnou tyčku  
  provázek    kousek drátku

  Překresli jednotlivé šablony na různobarevné pryže, případně šablony zvětši podle velikosti kelímků. Vystřihni.
  Na kelímky od jogurtu nalep hlavičku se zobáčkem, křídla a nohy kachny.  
  Kachničkám domaluj nebo nalep oči a ozdob je podle vlastní fantazie.
  Na tyčku přivaž kousek provázku a na jeho konec připevni ohnutý drátek.
  Do nádoby napusť vodu, opatrně vlož kachničky na hladinu a můžeš chytat.

Co budeš potřebovat

 Tvořím  tvoříš  tvoříme

Jak na to
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Resení úkolu:
Str. 5
Mezi domácí zvířata řadíme kočku, prase, krávu, osla a psa.

Str. 7
Na stromech neroste: meloun, rybíz, paprika, malina, jahoda

Str. 8
Wakacje = prázdniny, dovolená; lato = léto; słońce = slunce; morze = moře; szkoła = škola 

Str. 9
stalaktit – krápník rostoucí ze stropu směrem dolů
stalagmit – krápník rostoucí z podlahy nahoru
stalagnát – spojení krápníků rostoucích shora a zdola

Str. 10
Hádanky:
1.  ježek; 2. budík; 3. želva; 4. mrkev
5.  Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne.
6.  Co roste kořenem vzhůru?

Str. 11
Sedm rozdílů: ruka sluníčka, obočí u strašáka, barva knoflíku, mašlička na rukávu, keřík jahod, zaječí 
noha, kalhoty

jogurtový dezert

DuetoDueto

jogurtový dezert
Jogurtový dezert

Vychutnejte si kombinaci nasládlého bílého jogurtu s kousky ovoce nebo cokooríškovou polevou.

www.mlekarna-kunin.cz

NOVINKA

ˇ
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Hrášek s baby karotkou v červnu v akci COOP SUPER CENA jen za                      !!! 16, 90

Kolik je na našem zeleninovém počitadle hrášků a karotek v jednotlivých řadách 
i celkově? Výsledky zapiš.

Baby karotka se ztratila. Pomoz jí na-
jít cestu bludištěm zpět do plechov-
ky s hrášky a karotkami.

Hrášek s baby karotkou

řádek hrášek karotka

1. 

2.

3.

4.

5.

celkem


