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Jarní soutěže našeho malého veverčáka naleznete na 
těchto stránkách.

  Křížovka U rybníka                str. 4
  Písnička                 str. 12
  Kapíto          str. 20

  Křížovka: V minulé Čiperkově křížovce jste měli 
odhalit slovíčko jazyk. Povedlo se? Pak jste měli šanci 
získat jeden z dárkových balíčků od společnosti Delta 
– obchodní podnik, Jaroslav Chochole. Podařilo se to 
těmto luštitelům: Šimon Fric (7 let), Nikola Filová (6 let), 
Vojta Šiml (7 let), Pavlína Herzánová (10 let), Andrea Ma-
chálková (5,5 roku).

  Hokejista: Všichni hokejoví fandové si hravě se sklá-
dáním puků poradili a odhalili správné jméno hokejisty 
– Patrik Eliáš. Za bezchybný sportovní výkon Čiperka 
odmění tuto hokejovou pětici: Tomáš Mandát (10 let), 
Eva Perličková (9 let), Karolína Bartošková (5 let), An-
drea Trnková (12 let), Lukáš Jaroš (9 let).

  Mapa: Do cíle orientačního běhu se dostal medvídek 
a zcela mimo trať se ocitla kočička. Odměnu od spo-
lečnosti Chupa Chups si vysoutěžili: Jaruška Soviarová
(8 let), Oldřich Vrba (5 let), Vojtěch Tlamka (11 let), Natá-
lie Kudláčková (6 let), Jakub Hošek (7 let). 

Soutěže o ceny

Co znamenají symboly u článků?

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Ahoj holky, ahoj kluci, 
také se Vám zdá, že jsme se neviděli hrozitánsky dlou-
hou dobu? Já a  moji kamarádi už jsme se nemohli 
dočkat, až Vás opět pozdravíme ze stránek nového 
čísla magazínku. Máme pro Vás tolik zábavného čte-
ní i  soutěží, že jsem to všechno ani nedokázal spo-
čítat. Ale Vám se to určitě povede! Já osobně mám 
tedy moc rád stránky ovoněné perníkem. Musel jsem 
se držet, abych se do perníkové chaloupky nezakousl. 
To by na Vás totiž žádné hádanky ani počty nezbyly.
Těšíte se na  jarní prázdniny? Pokud Vám je trošku 
pokazily vzpomínky na  vysvědčení, nevěšte hlavu. 
Procvičíme spolu násobilku i  vyjmenovaná slova, 
a do  léta to půjde jako po másle! Na koulovačku ani 
závody ve sjezdu na lyžích to sice nevypadá, ale zato 
můžete podniknout jiná dobrodružství. My jsme se 
vydali se zvířátky k rybníku. Někdo otužilý by se mož-
ná odvážil vykoupat, ale já si raději počkám na  tep-
lejší měsíce. Zato jsem zjistil, kolik zajímavých rostlin 
a zvířat okolo žije! Schválně, kolik jich objevíte Vy! 

Mějte se moc hezky a těším se na dalších stránkách!  
Váš veverčák Čiperka
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Výherci z minulého čísla:



  Překresli obrázky a vybarvi je. Síť ti v tom pomůže.

  Spoj čísla a zjisti, kdo plave na hladině rybníka. 

  Pospojuj tečky a vytvoř na rybníčku vlnky.

kreslení nás baví
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Čiperka navštívil svého kamaráda, který žije u rybníčku. Rybníček je na první pohled docela obyčejný, ale už na 
ten druhý se v něm dějí podivuhodné věci. Když správně doplníš názvy toho, co můžeš u vody vidět, zjistíš, jak se 
rybník jmenuje. A určitě také víš, jak se jmenuje skřítek, který zde žije.
Kdo zná správnou odpověď, může vyhrát balíček plný slaných rybiček od firmy Vest.
Jméno rybníka i Čiperkova kamaráda nám pošli do 31. března 2014 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“.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Hádáme a luštíme

Krízovka „U rybníka”
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Všiml sis, že na našem obrázku není něco v pořádku? Máš pravdu. Zatoulalo se nám sem 7 nesmyslů.

  Odhalíš všechny? Obrázek pak dovybarvi.

Co to je za nesmysl

Řešení úkolu najdeš na straně 23.



V posledním díle kvarteta najdeš další čtveřici vyjmenovaných slov po M.
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Zatoulané
vajíčko

  Komu patří opuštěné 
vajíčko v ošatce?

  A čí je toto veselé 
barevné vajíčko?

  Nevybarvené opeřence vybarvi.



  něžna Libuše vládla moudře a česká země pod jejíma rukama jen kvetla. Soudní pře rozhodo-

vala spravedlivě a všichni lidé byli s jejím panováním spokojeni.

Jednoho dne měla rozsoudit spor Chrudoše a Šťáhlava o hranice mezi jejich pozemky.

Vyslechla obě strany i svědky a rozhodla ve prospěch Šťáhlava. Chrudoš se rozzlobil a vztekle 

             .
„No jo, to je tak, když muži poslouchají ženskou! Dlouhé vlasy, 

ale rozum krátký. Běda mužům, kterým žena vládne!“ 

Někteří další vladykové začali souhlasně přikyvo-

vat. Libuše byla jejich reakcí zklamaná. Pora-

dila se s  Kazi a Tetou a  na  dalším sněmu 

mužům řekla: „Nejste spokojeni s  mojí 

vládou, dobře tedy. Vyberu si manže-

la. Ale pamatujte, lehčeji soudí žen-

ská ruka, muž vládne rukou železnou. 

Můj kůň vám pomůže budoucího kní-

žete najít. Jeďte za ním až k  řece Bíli-

ně. Příští kníže tam bude orat se dvěma 

   a  pohostí vás 

u železného stolu. Tohoto muže mi přiveď-

te za manžela.“

S  tímto Libušiným proroctvím se poslové vydali 

na cestu a sledovali, kam je její bělouš zavede. U řeky Bíliny 

skutečně spatřili statného muže, jak oře pole. 

Dojeli k němu a zvolali: „Buď zdráv, oráči. Raduj se, tebe si kněžna Libuše vybrala za        a nám

za příštího knížete. Pojeď s námi, náš pane!“

Oráč se překvapeně zastavil: „Dobrá, pojedu s vámi a stanu se vaším knížetem. Ale mějte na paměti, že kdybyste 

mě nechali práci dokončit, bude v naší zemi vždy jen blahobyt. Protože však odcházím od rozdělané práce, zažije 

česká země také často hlad. Než se vydáme na cestu, zvu vás k malému občerstvení.“

Po těchto slovech obrátil muž svůj pluh a na jeho železnou radlici vyndal z mošny kus sýra a pecen chleba. Poslo-

vé poznali, že oslovili toho správného muže, protože s ním právě usedají k železnému stolu.

Oráč zabodl do  země suchý lískový prut, kterým poháněl volské spřežení, a  usedl k  jídlu. Najednou si poslo-

vé všimli, že z uschlého prutu vyrašily tři zelené výhony. Dva rychle uschly, ale ten   rozkvetl, 

a dokonce se na něm objevily oříšky.

„Co to znamená, pane?“ ptali se šokovaní vyslanci Přemysla. Tak se totiž oráč jmenoval.

„Prut připomíná můj selský původ. Výhony značí, že z mého rodu vzejde více potomků, ale vládnout bude vždy 

jen jeden z nich. Železná radlice, na které máte přichystané             , znamená, že vám budu vládnout 

železnou rukou, pevně, tvrdě, ale spravedlivě.“

Po jídle poslové předali Přemyslovi slavnostní oděv. Přemysl si jej oblékl, ale na nohou si nechal své staré střevíce 

z lýčí. „To proto, aby si mí potomci pamatovali, že vzešli z prostého lidu, a aby se nad ostatní nepovyšovali,“ vysvět-

lil Přemysl překvapeným vyslancům.

Potom se společně vydali na Vyšehrad ke kněžně Libuši. Za pár dní se konala slavná svatba a Přemysl se ujal vlády 

nad českou zemí. Na památku toho, jak se stal knížetem, přijal jméno Přemysl                                    .
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Úkoly pro děti:

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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1. Doplň vynechaná slova.

2. Víš, z jaké vesnice Přemysl pocházel?

3. Vybarvi obrázky.

4. Vypočítej následující příklad:
Vzdálenost z Vyšehradu na místo, kde Přemysl oral, je 90 km. Poslové vyrazili v 8 hodin ráno 
a jeli rychlostí 20 km/h. Na místě se zdrželi 2 hodiny. Stejnou rychlostí jeli s Přemyslem zpět. 
V kolik hodin se vrátili na Vyšehrad?



Povídám, povídám pohádku
  Na obrázcích je jedna známá pohádka. Jen trochu přeházená. Slož obrázky do správného

     pořadí a vyprávěj podle nich pohádku. Obrázky vybarvi.
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Loupeme perníček
Jeníček s Mařenkou naloupali z chaloupky spoustu perníčků.

  Zeleně zakroužkuj největší, modře nejmenší perníček.
  Do kolečka zapiš celkový počet perníčků.
  Do čtverečku napiš počet mandlí na perníčcích v první řadě.
  Kolik perníčků je v řadě s největším perníčkem?
  Podtrhni perníčky s lichým počtem mandlí.
  Kolik perníčků je nakousaných?
  Kolik perníčků je ve sloupečku nad nejmenším perníčkem?

celkový počet
perníků

počet mandlí na
pernících v první řadě
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  Prohlédni si horní obrázek.
      Po minutě jej zakryj a do
      spodního obrázku dokresli,
      co chybí.

  Oba obrázky dovybarvi.

  Poznáš, jaká písnička je na
     obrázku? Zazpívej ji.

Kreslíme písničku

Písnička
Jistě znáš spousty dalších písniček, ve kterých se zpívá o kočce nebo psovi. Nám postačí, když 
nám jich napíšeš alespoň pět – vždy název a krátký úryvek textu. Veverčák Čiperka se na 
písničky o zvířecích kamarádech moc těší a už teď přemýšlí, čím nejlepší písničkáře odmění. 
Odpověď pošli do 31. března 2014 na adresu: 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 – písnička“.



Zahraj si s kamarády hru o krále rodu.
  Postupně házejte kostkou a postupujte ve směru šipek. 
  Pojmenuj předmět v políčku, na kterém se zastavíš, a urči, zda se jedná o rod mužský, ženský nebo střední. 
  Během 1 minuty pak každý hráč musí napsat na papír co nejvíce slov stejného rodu a začínajících stejným

     písmenem jako určovaný předmět. Odpovědi si zkontrolujte. Za každé správné slovo máš bod, za špatné
     se bod odečítá.

  V okamžiku, kdy první hráč dorazí do cíle, hra končí.
  Sečtěte si body, vítězem a králem rodu se stává ten, kdo nasbíral nejvíce bodů.

Král rodu

Start

Cíl



Až si tví rodiče dočtou nového Rádce, popros je o časopis a vyrob si z jeho pestrých stránek různobarevné korálky. 

  časopis Rádce   šablony z této stránky    nůžky    tužku    špejli    lepidlo    nit

 Tvorím  tvoRíš  tvoRíme

Co budeš potrebovat:

  Překresli jednotlivé tvary na stránky časopisu a vystřihni.
  Tvar předlohy předurčuje tvar budoucího korálku.

     Stránka časopisu zase jeho barvu.
  Proužek naroluj na špejli a konec zajisti lepidlem. 
  Korálek sejmi ze špejle a stejným způsobem vytvoř dostatečnou

     zásobu korálků.
  Hotové korálky navlékni na nitku a vytvoř z nich náramek,

     náhrdelník atd.

Korálky z Casopisu Rádce

Vlastní výroba korálkU:

t var y



  Vybarvi obrázek podle tabulky s anglickými názvy barev.

císelná omalovánka
Anglická

(bez čísla)
white0

yellow

orange

pink

red

brown

green

dark blue

black

1
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Jsem král, budete mě
poslouchat!

Neposeda je malý skřítek, který žije v lese ve skalách. Jak už jeho jméno napovídá, nevydrží v klidu na místě
a často vymýšlí nějaké nezbednosti. Jako teĎ. Na čepičku si posadil zlatý prstýnek, který našel u potoka.

Neposeda si pochutnával na medu a najednou přiletěla straka, popadla ho a frnk do hnízda na vysoké bříze.
Straka miluje všechno třpytivé a ne nadarmo se jí říká straka zlodějka. 

O Neposedovi
  a jeho kamarádech

Ty nejsi žádný král.

Mám korunu!

To je přece
prstýnek!

Ne, to je koruna!

To nedopadne dobře.

Přineste mi dary.

cože? A co?

Třeba plástev medu.

Tady máš.

Ani mě
nenapadne.

PusŤ mě!

Neposedu unesla 
straka!

Co budeme dělat?
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Vybarvi si nový komiks.

Řekneme to kmotře 
sově. PusŤ ho.

Ne, bude mi hledat 
poklady.

Kmotřičko,
pomoc!

Prrrrssssk!
Vřísssssssk!

Už letím.

Že se nestydíš.

Zmiz nebo tě poklovu!

Sova neuspěla a přemýšlela, co bude dělat. Vtom uviděla kocoura Čerta. Byl velký, černý jako noc a jen tak něco ho nezastrašilo.
Jakmile mu sova pověděla, co se stalo, rozběhl se k bříze a vylezl na ni.

Pomoc!

Sedni si na mě,
jdeme dolů!

Kdo jsi?

jsem Kocour Čert.

Nemám rád, když někdo 
ubližuje malým.

Ty jsi ale
statečný!

Kde bydlíš?

Čert nesl Neposedu domů do skal a vyprávěl mu, že bydlí u Vendulky, která je smutná, protože u potůčku ztratila prstýnek.
Přesně ten, který měl Neposeda na čepičce. To se ví, že mu ho skřítek hned dal a Čert ho rychle odnesl domů.

Vendulka měla velkou radost, že má prstýnek od maminky k narozeninám zase zpátky. 
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  Najdi v našich obrázcích 7 rozdílů.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

V čem se liší?



Puzzle
  Slož správně dílky obrázku.

19



20

Kapíto
Chutnají ti nápoje Kapíto? Pak tady máme soutěž jako ušitou přímo pro tebe. Vymysli, jaký dal-
ší nápoj Kapíto by ti chutnal, a navrhni jeho obal. Jediné, co musíš dodržet, je použití loga Ka-
píto. Jinak se fantazii meze nekladou a my se nedočkavě těšíme na tvé nápady. Obrázek pošli 
do 31. března 2014 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mai-
lovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Pochopitelně připoj také své jméno, adresu a  věk. 
Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Kapíto“. 

  Vybarvi obrázek podle předlohy.

 

Malujeme, navrhujeme

20



Ahoj, kluci a holky,
jaro sice teprve začíná, ale já už to nemůžu vydržet a musím Vám prozradit jedno tajemství.
V COOPu připravují na letní měsíce nádhernou dětskou soutěž s Čiperkou. To jako se mnou!

A víte, co budete moct v této soutěži získat? MĚ!

Ano, čtete správně, mě – veverčáka Čiperku. Budu mít totiž svůj vlastní bublifuk, deštník, polštářek.
Ale hlavně budu také ušitý z heboučkého plyše, abyste si mě mohli brát do postýlky, na výlety a mohli si se 
mnou hrát.

Co dál kromě mě budete moct vyhrát? Výlety do westernového městečka Šiklův mlýn, zájezd do Disneylan-
du v Paříži, do Legolandu nebo do báječného vodního světa Tropical Island.

Jistě uznáte, že tohle jsem si nemohl nechat pro sebe.
Těšte se! Soutěž s Čiperkou vypukne na Den dětí.
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Čiperka vaří:
Zvířecí hody

Tohle číslo časopisu se přímo hemžilo všemožnými zvířátky. Ani Čiperkův recept nebude výjimkou. Čiperka tě na-
učí zvířátka z listového těsta.

  1 listové těsto Dle Gusta    2 žloutky    kuličky černého pepře
  sezamová a vyloupaná slunečnicová semínka    vykrajovátka ve tvaru zvířátek

Co budeš potřebovat:

Jdeme na to:
  Listové těsto rozválej na placku o síle asi 3 mm.

  Pomocí vykrajovátek vykrájej zvířátka.

  Zvířátka přendej na plech vyložený pečicím papírem.

  Povrch zvířátek potři rozšlehanými žloutky.

  Z kuliček pepře udělej oči, tělíčka posyp semínky. 

  V předehřáté troubě peč asi 15 minut.

2
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Str. 5 – Nesmysly
Pes na stromě, šišky na listnatém stromě, koza s křídly,
prase u boudy, kočka se dvěma ocasy, kachna s prasečím 
rypákem, sníh na jaře.

Str. 9 – O Přemyslovi
Vynechaná slova: vykřikl, voly, manžela, třetí, jídlo, Oráč.
Přemysl pocházel ze Stadic.
Na Vyšehrad se vrátili v sedm hodin večer.

Str. 18 – Rozdíly
Barva mašle na klobouk, zajícovo ucho, kámen u rybníčku,
větev na stromě, taška u myšky, vzorek na loďce, bílý pruh 
na krku kachničky.
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Řešení úkolů



Privolej jaro s pudinky

Pudinky Ranko v březnu v akci COOP SUPER CENA jen za                     !!!5,90

Stýská se ti po jaru?
Těšíš se na slunce a jarní kytičky?
Vyrob si je z kelímků od pudinků Ranko.

Co budeš potřebovat:
  umyté kelímky od pudinků Ranko    nůžky    barvy na sklo nebo temperové barvy

  provázek na zavěšení

Jdeme na to:
 Kelímky nastřihni na několika místech, aby ti vznikly základy paprsků nebo okvětních lístků.

 Zatlač na dno kelímku (střed květiny či slunce), aby se paprsky krásně rozprostřely.

 Barvami na sklo vytvoř pestré vzory a nech pořádně zaschnout.

 Připevni provázek na zavěšení.

 Své výrobky pověs třeba na okno, abys jimi přivolal jaro
    a teplé sluneční paprsky.


