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I při sportování si na vás Čiperka vzpomněl se soutěže-
mi. Pochopitelně jsou se sportovní tematikou a najdete 
je na těchto stránkách.

  Křížovka s vtipem                str. 4
  Hokejista                   str. 5
  Orientační běh      str. 15

  Křížovka: Přišli jste na  to, že Čiperkův kamarád je 
Komanč? Pak jste se dostali do losování o dárkové ba-
líčky od společnosti Ferrero. Z losovacího osudí Čiperka 
vytáhl tyto luštitele: Milan Drašar (6 let), Martin Worek 
(5 let), Anna Brumovská (5 let), Hana Mahdalová (7 let), 
Pavel Šimek (13 let).

  Čiperkův indiánský kamarád: Vyzkoušeli jste si, že 
přečíst indiánské obrázkové písmo je sice snadné, ale 
někdy má obrázek více významů. Čiperkův kamarád 
se tedy může jmenovat buď Malý pes, nebo Malý vlk. 
V této soutěži vyhráli a hračky od Mikro Tradingu obdr-
želi Nikola Šedová (4 roky), Jiří Dufek (8 let), Jan David
(8 let), Sandra Kastlerová (11 let), Zuzana Frömlová
(7 let).

  Čiperkovo indiánské jméno: Pokud jste správně 
vyškrtali zvířata, správně seřadili ta zbylá a  vybrali ta 
správná písmena, zjistili jste, že indiáni Čiperkovi říka-
jí Dva zuby. Za vyřešení této hádanky dostali odměnu 
Pavel Valošek (9 let), Jan Prager (5 let), Beata Sojková
(9 let), Jan Sůsa (8 let), Denisa Lepková (9 let).

Soutěže o ceny

Co znamenají symboly u článků?

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Milé děti, 
také slýcháváte od svých rodičů: „Neseď pořád u toho 
počítače, nekoukej celé odpoledne na  televizi, běž 
ven a  pořádně se protáhni, vždyť se ti zkrátí svaly 
a  budeš hrbatý!“ Věřte, máma s  tátou mají pravdu. 
Dnešní děti se pohybují daleko méně než oni a  ješ-
tě daleko méně než jejich babička s  dědou. Jednak 
v době dětství prarodičů nebyly tak rozšířené televize 
s mnoha programy a lákavými pořady, o počítačích si 
mohli nechat jen zdát. A pradědeček s prababičkou? 
Ty uměli jejich rodiče doma pořádně zapřáhnout: 
„Dojdi na  trávu pro králíky, nasyp slepicím, nanos 
vodu ze studně…“  Přesto když byly děti s domácími 
povinnostmi hotové, běžely za humna, kde dováděly 
až do setmění. 
Víte, ten pohyb je opravdu důležitý. Nejen že z Vás ne-
budou nemotorní Budulínkové, ale budete mít dob-
rou náladu, snáze si najdete kamarády, a až vyrostete, 
nebudete nemocní. A při sportu se zažije tolik legra-
ce! Ne nadarmo se říká: Ve zdravém těle zdravý duch. 
To mohou jistě potvrdit ti z Vás, kteří mají rádi tělo-
cvik, za  domem kopou s  mičudou, milují prolézačky 
a jsou i v nějakém sportovním oddílu.
Máte jistě spoustu vzorů, kterým se třeba chcete při-
blížit: Tomáše Berdycha, Petra Čecha, Jaromíra Jágra, 
Zuzanu Hejnovou, Barboru Špotákovou, Ondřeje Syn-
ka a  řadu dalších. Tenista, fotbalista, hokejista, běž-
kyně, oštěpařka, veslař. Všichni velmi tvrdě pracovali, 
aby svých úspěchů dosáhli. Svorně říkají, že bez spor-
tu si svůj život neumí představit. 
Každý ale nemůže být olympijský vítěz, špičkový 
fotbalista, hokejista. Radost z  pohybu a  společné 
hry však zažijete i při hře na babu, hokeji na rybníč-
ku na návsi, vybíjené. Zkrátka, hýbejte se každý den 
a uvidíte, jak Vám to půjde k duhu! Čiperka Vám třeba 
bude inspirací.

  Krásné podzimní dny Vám přeje
Váš veverčák Čiperka
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  I rybaření patří mezi sporty. Čiperka se do něj směle pustil a na této stránce máš všechny jeho úlovky.
     Dokresli je a vybarvi.

Rybarení

  Zeleně zakroužkuj živočichy, kteří žijí v moři. 

  Červeně zakroužkuj sladkovodní živočichy.

  Žlutě ty, kteří vůbec ve vodě nežijí.

SLADKÁ ODMĚNA
po skvělém výkonu
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Podle obrázků napiš, o jaké sporty se jedná. V tajence se potom dozvíš dokončení sportovního vtipu.
Tajenku spolu se svým jménem, adresou a věkem nám zašli do 31. prosince 2013 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 společnosti Delta – obchodní podnik, Jaroslav Chochole.

Hádáme a luštíme

Krízovka „s vtipem”

Pri maratonském behu:
„Vsaď se, že ten závod

vyhraje ten s tou červenou

kravatou.” „To není kravata,

to je jeho ...”
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Hokejista

Tenhle obrázek nakreslil Čiperka, když se byl podívat na hokejové utkání. Každé číslo má svou barvu a pro tebe jistě 
nebude problém správně obrázek vybarvit.

Pokud se ti podařilo vyřešit předchozí úkol, zbyl ti jeden puk s  příjmením hokejisty. Do-
piš k němu správné jméno a svou odpověď nám pošli do 31. prosince 2013 na adresu: 
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@co-
opclub.cz. Pochopitelně připoj také své jméno, adresu a věk. Na obálku nebo do předmětu 
zprávy napiš „Čiperka – Hokejista“. 

1 5
2 6
3 7
4

  Spoj správně puky se jménem a příjmením, abys odhalil jména známých českých hokejistů.

David
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Martin

HOKEJ



V dalším díle kvarteta si procvičíme vyjmenovaná slova po V.
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Gymnastika je sport krásný, elegantní a pestrý. Trochu tance, hodně pružnosti a k tomu pořádná dávka dřiny a vy-
pracovaných svalů. Dokážeš pojmenovat gymnastické nářadí a náčiní?
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  Zeleně podtrhni to, co patří do sportovní gymnastiky, žlutě to z moderní gymnastiky.

  Červeně zakroužkuj, s čím cvičí pouze ženy, modře nářadí pouze pro muže.

  Protože gymnastika je o kráse, mají gymnastky také krásné trikoty. Navrhni jeden naší malé gymnastce.
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Gymnastika

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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PPraotec …………. zemřel, a protože neměl žádné potomky, zvolili si Čechové do svého čela moudrého 

a spravedlivého Kroka. I on spravoval českou zemi dobře a lidem se dařilo. Sláva českého rodu se šířila 

do okolních zemí a Češi měli všude veliký respekt a úctu.

Když se však po čase krajem rozlétla zpráva, že Krok náhle zemřel, zachvátila lidi panika.

Vojvoda Krok neměl žádného syna, ale zůstaly po něm tři dcery 1 , všechny vzdělané a moudré 

jako jejich otec. Která z nich se má stát vládkyní nad českým lidem? Zvládne některá z nich 

spravovat zemi stejně dobře jako její otec? 

Nejstarší …………. se vyznala v léčitelství. Pomocí bylin a koření dokázala tišit 

bolesti a uzdravovat nemocné. To by určitě byla dobrá kněžna.

Prostřední …………. zase rozmlouvala s  bohy. Dokázala lidu zvěstovat, co 

si bohové přejí, i tišit rozhněvané božské síly. I to jsou vhodné vlastnosti pro 

kněžnu.

Nejmladší Libuše 2  byla podobně jako její sestry moudrá a krásná. Umě-

la také jednat s lidmi, ke každému byla laskavá a milá. Navíc dokázala věštit 

a předvídat, co se stane. „Předpověděla, že nás chce sousední kmen napad-

nout,” připomněl jeden z členů rady starších. „Také správně určila, kde jsou 

naleziště drahých kovů,” přidal se další.

„Z Krokových dcer je nejmoudřejší a i její otec si přál, aby se stala naší kněž-

nou,” dodal třetí.

A tak bylo rozhodnuto a jednomyslně odhlasováno. V čele českého rodu stanu-

la moudrá kněžna Libuše. 

Všichni měli z této volby radost. Že to byla správná volba, dokázala Libuše již při 

slavnosti na počest své korunovace. Postavila se na okraj vyšehradské skály, zavřela oči 

a věšteckým hlasem pronesla: „Vidím město veliké, jehož sláva …………. se bude dotýkat. 

Z něj vzejdou Václav a Vojtěch, kteří pro český lid mnoho dobrého dobudou a mezi nebeské světce se dostanou. 

Jděte do  lesů u Vltavy a  najděte tesaře, jak se svým synem tesá práh. Tam začněte se stavbou nového města. 

A protože při překračování prahu musí každý svou hlavu pokorně sklonit, stejně jako před slávou našeho nového 

města, nazvěte jej …………..”

Všichni v úžasu poslouchali prorocká slova a hned druhý den za rozbřesku se družina jezdců vydala hledat mís-

to, kde podle předpovědi začnou stavět slavné město.

Vše bylo tak, jak Libuše věštila. Poslové našli tesaře a jeho syna, kterak z mohutného kmene tesají práh. Dělníci 

vystavěli úchvatné město, jehož sláva rok od roku narůstala. 

Uběhla pěkná řádka staletí a vyplnila se i zby-

lá část proroctví. Z Libušina města pocházejí

sv. Václav, patron české země,

a sv. …………., druhý pražský biskup.

Nezáviděly starší Krokovy dcery své nej-

mladší sestře její úspěch? Vůbec ne. Ze 

začátku jí pomáhaly se správou země. 

Když už Libuše bezpečně zvládala úskalí 

vladařských povinností, pustily se její se-

stry do stavby vlastních hradů, které ne-

sly jejich jména. V nich pak spokojeně žily 

a vzájemně se často navštěvovaly.

O Krokových dcerách

1

2



1. Vyplň vynechaná slova.
2. Jak se jmenovaly hrady, které si Libušiny sestry postavily?
3. Z jakých rodů pocházejí sv. Václav a sv. Vojtěch?
4. Vymysli, jak asi vznikla jména těchto měst:
     Ostrava

     Kolín

     Zlín

     Chomutov

     Strakonice

     Opava
     Fantazii se pochopitelně meze nekladou.
5. Najdi v pověsti, v čem jednotlivé Krokovy dcery vynikaly.
     Zkus podle toho každé z nich vymyslet erb.

Úkoly pro deti:

Řešení úkolu najdeš na straně 23. 9



Krasobruslení
  Dokážeš najít 7 rozdílů mezi těmito krasobruslařskými obrázky?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Sbírej body z cereálií Bonavita a vyber si super dárky na www.bonavita.cz
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  Spočítej, kolik celkem dali branek domácí a kolik hosté. Výsledek zapiš do tabulky a opět doplň správné
     znaménko <, >, =

  A fotbaloví odborníci určitě nebudou mít problém zjistit, kolik bodů domácí hráči nasbírali.
     Za výhru jim připočítej 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Fotbal

Domácí Hosté Body domácích

3 > 1 3

Celkem

0  :  0

64 min

Domácí Hosté

Počet míčů označuje, kolik gólů dali domácí a kolik hosté.

Spočítej je, napiš výsledek a doplň správně symboly:     <, >, =
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  Podívej se na obrázek tenisového kurtu a najdi všech 10 zatoulaných tenisáků.   Určitě sis také všiml, že síť 
není v pořádku a potřebuje spravit. Dokresli ji.   Tenisté nemohou hrát, protože nemají nalajnovaný kurt. Dokážeš 
správně nakreslit všechny čáry, které na kurt patří?   Obrázek dovybarvi.

Tenis
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Čiperka je velký atlet a zvládá většinu atletických disciplín. Poznáš podle výkonů, 
jaké disciplíny absolvoval? Napiš jejich název a ke každé nakresli obrázek.
Nápověda:
Disciplíny: Vrh koulí, 110 m překážek, skok daleký, běh na 1 500 m, skok o tyči, 
hod oštěpem, skok vysoký, hod diskem, běh na 800 m.

Atletika

220 cm 13,32 sek. 20,93 m

550 cm 1 min. 45,80 sek. 69, 44 m

791 cm 3 min. 40,15 sek. 88,88 m

Řešení úkolu najdeš na straně 23.



šablona

Australští domorodci jej používají k lovu. Zázračný kousek dřeva, který se vrací zpět. Čiperka tě naučí jeho jedno-
dušší variantu z papíru. 

  Tvrdší papír    tužku    pravítko (nejlépe trojúhelník s ryskou)    nůžky

Co budeš potrebovat:

 Tvorím  tvoRíš  tvoRíme

Čiperka se se svými zvířecími kamarády postavil na start orientačního běhu. Do ruky každý dostal mapu s pokyny, 
kudy mají běžet. Každý však doběhl někam úplně jinam.

  Čiperka doběhl ke kinu.

  Pejsek se dostal na nádraží.

  Medvídek se ocitl zpět na startu.

  Kočička dorazila do cukrárny.

  Myška navštívila školu.

  Zajíc doskákal k bance.

Bumerang

Jak na to:
  Velice pečlivě překresli naši šablonu.
  Vystřihni jej a obě ramena mírně prstem promáčkni.

     Získáš tak vlastně křídlo letadla.
  Pak už jen stačí bumerang položit na natažené prsty jedné

     ruky vypouklou stranou nahoru.
     Špička bumerangu směřuje dopředu.

  Ukazováčkem druhé ruky do něj zprudka strčíš a sleduješ, 
     jestli se k tobě bumerang vrátí.

Pohyb bumerangu závisí jak na použitém papíru, tak na tvé 
přesnosti práce i prohnutí obou ramen. Pokud se ti hned napo-
prvé vše nepodaří, nevěš hlavu a zkus to znovu.
Čiperka ti přeje příjemnou zábavu.

Orientacní beh

  Kdo našel správný cíl?

  Jeden z běžců se ocitl zcela

     mimo trať. Kdo to byl?

14



Zakresli do mapy, kudy jsi běžel. Pokud si myslíš, že jsi postupoval správně a našel jsi správný 
cíl, pošli nám svou mapu. Připiš k ní také, které ze zvířátek doběhlo do cíle a které se ocitlo zcela 
mimo trať. Aby ses cestou neztratil a běželo se ti lehce, čeká na tebe v cíli sladká odměna od 
Chupa Chups. A nebudou to jen sladká lízátka!
Svou mapu s vyznačenou trasou a správnými odpověďmi nám pošli do 31. prosince 2013 na ad-
resu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301  00 Plzeň, nebo na  e-mailovou adresu: coopclub@
coopclub.cz. Pochopitelně připoj také své jméno, adresu a věk. Na obálku nebo do předmětu 
zprávy napiš „Čiperka – Mapa“. 

1. Ze startu běž ve směru šipky a na druhé křižovatce
     zahni doprava. 
2. Jednu křižovatku proběhni a na další zatoč doleva,
     ale hned na další se dej znovu doleva. 
3. Běž rovně až na třetí křižovatku, kde zaboč doprava.
4. Hned na další křižovatce znovu zatoč doprava.
5. Běž pořád rovně, dokud se nedostaneš přes most přes řeku.
6. Hned za mostem se dej vpravo a na první křižovatce znovu vpravo.
7. Jakmile to půjde, zahni doleva a potom hned doprava.
8. Proběhni rovně jednu křižovatku a na té druhé zatoč doleva.
9. Na další odboč doprava a potom hned doleva a vzápětí zase doprava.
10. Miň jednu křižovatku a na té další je CÍL tvé trasy. 

Orientacní behOrientacní beh

pOPIS TRASY:



8. díl

PéŤa má ve škole spoustu kamarádů. Ale nejradši má Pastelku a Papíráčka. Vymyslel si je a namaloval, když byl nemocný a nemohl 

chodit. Každou noc ho doprovázejí při nejrůznějších dobrodružstvích, která ve snech zažívá. A také si s nimi před spaním povídá.

To je pravda, PéŤa opravdu výborně plave. Když v létě s dětmi chodil na koupaliště, zůstával ve vodě nejdéle a každého přeplaval. 
TeĎ se však venku plavat nedá a do krytého bazénu je daleko. Když usnul, Pastelka s Papíráčkem se dlouho radili. 

Proč jsi smutný,
PéŤo?

Zítra budou ve škole 
závody v běhu.

Budu zas poslední.

VždyŤ jsi byl dlouho 
nemocný. Umíš přece 

dobře plavat.

Ale už nejsem. 

16

Musíme něco
vymyslet.

Hokejista ani
fotbalista PéŤa

nebude.

Je tolik
sportů! Třeba závody 

na kole?

Na kole přece 
jezdí.

Ale musí dávat 
pozor, aby si zas 
neporanil nohy.

Už to mám!
Může hrát šachy!

Copak to je
sport?

A jaký! Máme
i malou mistryni!  No jo,

Nelince je 14
a vyhrává i nad

dospělými.  



Vybarvi si svůj oblíbený komiks. 17

Když to tak dobře vymysleli, hned šachy zapletli Péovi do snů.
Jak se ráno probudil, sháněl se po šachovnici.

Odpoledne, když přišel tatínek domů, vytáhli ze skříně šachovnici a Péa se začal hru učit. Úplně ho to chytlo, a ještě když usínal, si jednotlivé
kroky opakoval. V noci se mu zdálo, že hraje s Papíráčkem. A v tom snu vyhrál. Hned ráno se rozhodl, že se šachům bude pořádně věnovat.

Mami,
kde máme šachy?

Mám chu
se je naučit.

To bude mít
táta radost!

Cože sis na ně
vzpomněl?

 On hrál
turnaje, viĎ?

ano,
Byl dobrý.

 Tatínku, přihlásil bys mne 
do šachového oddílu?

 To víš, že ano.

Myslíte,
že budu vyhrávat?

Když se budeš
šachům hodně

věnovat, tak určitě.

Péa opravdu poctivě trénoval. Když měl tatínek čas, hráli spolu. chodil do šachového oddílu a v noci ve svých snech
přesunoval figurky po šachovnici s Pastelkou a Papíráčkem. Až přišel jeho první školní turnaj. A co myslíte - vyhrál!

Všichni se spolu s Péou radovali z jeho úspěchu.
I ti, kteří vyhrávají v běhu, nejlíp jezdí na kole,

i ti, kteří nejsou mezi prvními.
Tak to přece mezi opravdovými kamarády bývá. 

milé děti,
víte, co je nového?

Jůů,
 jsi šikulka.

To je krásný
pohár.

Péa 
vyhrál turnaj!
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Pozorně se minutu dívej na naši šachovnici, pak ji zakryj a do prázdné šachovnice se pokus přesně zakreslit jednot-
livé figurky.

Šachy

  Spoj figurku se správným názvem

dáma
 král

střelec

věž

jezdec

pěšec



Formule 1
  Podle předlohy vybarvi obrázek

  Ze které země pocházejí tito závodníci F1?
     Napiš stát a správně přiřaď vlajku

     Rubens Barrichello

     Felipe Massa

     Kimi Räikkönen

     Lewis Hamilton

     Fernando Alonso

     Sebastian Vettel

     Michael Schumacher

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Brazílie

BrazílieFinsko

Velká Británie

Španělsko Německo

Německo



  Najdi 2 stejné badmintonové košíky.

  Vyber správnou raketu na badminton, obrázky vybarvi. Víš, co se hraje s těmi ostatními?

Badminton

20
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

41 532

4
1

5

3

2

6



  Projdi bludištěm a zjisti,
     na čem Čiperka dovádí
     na zasněžených kopcích.

  Navrhni dráhu pro slalom.
     Lyžaři musí střídavě míjet
     červené a modré tyčky.

Lyžování
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Čiperka vaří:
Pingpongové knedlíčky

Ani Čiperkův recept neopouští sportovní tematiku. Připravil si pingpongové knedlíčky. Podle velikosti můžeš vy-
tvořit třeba i tenisové. Ale rozhodně nedoporučujeme fotbalové nebo medicinbalové. Ty už by byly opravdu obří.

 250 g měkkého tvarohu  2 vejce  3 starší rohlíky  2 lžíce cukru  trochu soli  dětskou krupičku na 
zahuštění  máslo a karamelový toping na polití

Co budeš potřebovat

Jdeme na to
  Rohlíky nakrájej na kostičky.
  Smíchej je s vejci, tvarohem, cukrem a podle potřeby těsto zahusti krupičkou.
  Tvaruj knedlíky o velikosti pingpongového míčku.
  Knedlíky uvař v osolené vodě – hotové knedlíky vyplavou na povrch. 
  Rozděl je na talíře a přelij rozpuštěným máslem a karamelovým topingem.

     Pokud máš radši čokoládový nebo jahodový, použij ten. a

b

c

d

e



Řešení úkolů
Str. 7: Gymnastika
1 – bradla o stejné výšce – sportovní gymnastika, muži
2 – stuha – moderní gymnastika, ženy
3 – hrazda – sportovní gymnastika, muži 
4 – kužele – moderní gymnastika, ženy
5 – obruč – moderní gymnastika, ženy
6 – kladina – sportovní gymnastika, ženy
7 – kruhy – sportovní gymnastika, muži

Str. 8: O Krokových dcerách
Vynechaná slova: Čech, Kazi, Teta, hvězd, Praha, Vojtěch
Hrady: Kazín, Tetín
Rody: Sv. Václav byl z rodu Přemyslovců, sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců.

Str. 10: Krasobruslení
7 rozdílů: Okno, vlasy krasobruslaře, ruka na jeho rameni, květina v klopě, náramek krasobruslařky, ruka kolem 
jejího pasu, šněrování na pánské brusli

Str. 11: Fotbal
Domácí dali celkem 26 gólů, hosté 21. Domácí nasbírali 14 bodů (4krát vyhráli, 2krát remizovali a třikrát prohráli).

Str. 13: Atletika
220 cm – skok vysoký; 13,32 sek. – 110 m překážek; 20,93 m – vrh koulí; 550 cm – skok o tyči; 1 min. 45,80 sek. – běh 
na 800 m; 69,44 m – hod diskem; 791 cm – skok daleký; 3 min. 40,15 sek. – běh na 1 500 m; 88,88 m – hod oštěpem

Str. 19: Formule 1

Rubens Barrichello – Brazílie

Felipe Massa - Brazílie

Kimi Räikkönen - Finsko

Lewis Hamilton - Velká Británie

Fernando Alonso - Španělsko

Sebastian Vettel - Německo

Michael Schumacher - Německo

Str. 20: Badminton
Stejné košíky – číslo 1 a 5
Badmintonová raketa – číslo 1
2 – lakros; 3 – stolní tenis; 4 – tenis; 5 – golf; 6 – baseball



Za citrony nemusíš jezdit do teplých krajů, ale vlastní citronovník s chutnými plody si můžeš vyrobit i v sychravých 
zimních měsících. Čiperka ti poradí.

Co budeš potřebovat:
 3 různě barevné papíry (např. žlutý, tmavě žlutý, zelený)  tužku  nůžky  lepidlo  sešívačku nebo jehlu a nit
 háčky na zavěšení (jsou v každé vánoční kolekci s cukrovím)  Citronové řezy Dolcezza

Jak na to 
 Podle šablony vystřihni citrony – 4 od každé barvy
 Vystřižené citrony naskládej na sebe, barvy různě střídej.
 Všechny citrony sešij buď sešívačkou, nebo nití. 
 Slepuj jednotlivé citrony k sobě – jednou v horní polovině, podruhé v dolní polovině.
 Do horní části hotového citronu zavěs háček. Na háčky připevni také Citronové řezy Dolcezza.
 Na vánoční stromek nebo jakoukoliv větší rostlinu v bytě pověs papírové citronky i Citronové řezy Dolcezza.
 Citronovník je hotov, krásně prozáří pokoj a jeho plody skvěle chutnají.

3,90

DolcezzaCitronovník

šablona

sešij

slep

slep


