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Čiperkovi se v cirkusu tak zalíbilo, že i jeho nejnovější 
soutěže jsou z prostředí cirkusové manéže. A protože 
se ti mezi klauny, akrobaty a nejrůznějšími zvířaty urči-
tě také líbí, nebude pro tebe problém splnit Čiperkovy 
úkoly.

Kde jednotlivé soutěže najdeš?

  Křížovka  „Cirkus“                                                           str. 4 
  Bludiště                                                                           str. 5

Výherci z minulého čísla:

  Křížovka „Zelenina“: Ano, Čiperkovi na zahrádce 
opravdu řádila „mandelinka“. Ani tato křížovka pro vás 
nebyla žádným oříškem. Na odměnu se mohou těšit Zu-
zana Burianová (11 let), Vlastislav Šulák (6 let), Tadeáš 
Valenta (5 let), Jan Kabourek (7 let) a Barbora Škodová 
(12 let).

   Zvířata ze zoo: Naše redakce se proměnila v ma-
lou zoologickou zahradu, kde to vřeštělo, pištělo, bu-
čelo, pískalo, troubilo. Vaše obrázky byly prostě jako 
živé a zvířecí básničky trefné. Tentokrát se štěstí usmálo 
na tyto malíře a básníky: Barbora Kubešová (13 let), Zita 
Plachá (6 let), Natálie Richtrová (3. třída), Vojtěch Dvor-
ský (9 let), Klára Drbohlavová (9 let).

Prázdninové 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.

vítáme Vás v šapitó. Pojďte s námi objevovat, co vše je 
v něm ukryto. Přivítá Vás dvojka klaunů s botami jak ká-
noe, potom všichni jedním dechem vyrazíme do boje. 
Kdo je nezná, kdo to neví, ať se příliš nediví! Jsou to klu-
ci trochu leví, všechnu práci pokřiví. Dojem spraví žena 
hadí jak z pohádek arabských. Bubny zurčí, hudba ladí, 
hledištěm je slyšet smích.  To se blíží akrobati, balancují 
ve výšce, na laně umí tancovati, řekni, jestli bojíš se.
Celý cirkus oslní tanečnice na koni. Hleďte, u sta hromů, 
tam jde parta slonů! Načinčaných velice, na jednom 
sedí opice. Malé slůně jako fretka tancuje jak mažoret-
ka. Ale pozor! Běda, běda – netroufej si na medvěda. Na 
kole to rozbalí, obecenstvo pobaví! Stále to však pranic 
není, vyčkej konec představení. Až z daleké Afriky přijel 
velbloud veliký. Pro principála je hračka zkrotit živého 
plyšáčka. Publikum tleská, hučí, jásá – „Panečku, cirkus, 
to je krása!“ Ani Čiperka s kamarády neotočil se k němu 
zády. Všem barvitě vyprávěl, co zajímavého tam viděl.
A Vy, milí kamarádi, pojďte pod šapitó s námi!

Léto plné nejen cirkusových zážitků Vám přeje
Čiperka se svými kamarády.

Ahoj holky, ahoj kluci, 
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Kreslení nás baví
  Obtáhni správnou barvou dráhy, kudy letěly jednotlivé šípy cirkusového čarostřelce.

  Dokresli a vybarvi

     cirkusového klauna.
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   Hádáme a luštíme   

„Cirkus“
Čiperka vyrazil do jednoho známého cirkusu. Jednotlivá vystoupení se mu moc líbila. Pokud do naší křížov-
ky správně doplníš názvy toho, co Čiperku nejvíc zaujalo, zjistíš, jak se jmenoval cirkus, který Čiperka navštívil.
Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 31. srpna 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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Cirkusové bydlište – bludište
  Která cesta skrývá název pojízdného cirkusového obydlí?
  Správné pojmenování zapiš.

Pokud si chceš s námi zasoutěžit, pošli nám řešení tohoto úkolu. Svou odpověď, jméno, adre-
su a věk nám zašli do 31. srpna 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 – bludiště“.
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  Jak se jmenuje cirkusový příbytek, už víš.
V dalším bludišti musíš odhalit, kdo kde bydlí.



Co známe z cirkusu?
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  Dokážeš k obrázkům přiřadit správně rozluštěné přesmyčky a odpovídající popisek?

číslo obrázku obrázek popisek přesmyčka

hadí žena

žonglér

šapitó

manéž

voltiž

1

3

2

5

4

velmi ohebná artistka

artista, který vyhazuje předměty
do vzduchu a zase je chytá

cirkusová střešní plachta

cirkusové jeviště

tanec na koni

DÍŽE HANA

GROŽÉNL

ÓPIŠTA
MÉŽAN

ŽIVOLT

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Co známe z cirkusu?
  Čiperka udělal mírný nepořádek v cirkusových rekvizitách a teď neví, co komu patří.

     Pomůžeš mu? Vytvoř správné dvojice.

Co k sobe patrí?ˇ ˇ



 Toulky po Evropské
unii

Polární noci na severu, hory, divoká příroda mnoha národních parků a prastaré památky. To všechno nabízí 
Švédsko, ležící na Skandinávském poloostrově. A k tomu ještě více než 90 tisíc jezer.

Množství památek je ve Švédsku na Vikingy 1 , mořeplavce, kteří se v 8. – 11. století vydávali na loupe-
živé výpravy do mnoha zemí. Typická vikinská loď měla na přídi hlavu zvířete. Švédské děti se dodnes dozvídají 

o vikinských legendách, ve kterých se objevují různé nadpřirozené bytosti, například obři nebo trpaslíci.  

Švédsko má převážně mírné podnebí, hlavně díky teplému Golfskému proudu. Severně od po-
lárního kruhu řadu letních dnů slunce vůbec nezapadá, v zimě naopak vůbec nevychází.

Hlavní a největší město Švédska Stockholm se nachází na břehu jezera Mälaren. Centrum 
města se rozkládá na čtrnácti ostrovech.

Král Carl XVI. Gustav bydlí se svou rodinou ve Stockholmském paláci, který stojí na mís-
tě sedm set let staré pevnosti. 

V druhém největším švédském městě Göteborgu je nejlákavější 
památkou pevnost Älvsborg ze 17. století. Ta chránila Švédy v do-
bách, kdy vztahy s Dánskem a Holandskem byly napjaté k prask-
nutí.

Na samém severu Švédska, za polárním kruhem, žijí Laponci. 
Lidé, kteří se dodnes nevzdali tradičního způsobu života těsně 

spjatého s přírodou.

Nedaleko hranic s Norskem se nachází město Tanum, jež se pro-
slavilo skalními obrazci z doby bronzové 2 . Zachycují lidi, lodě a zví-

řata.  

Díky Švédu Alfredu Nobelovi, vynálezci dynamitu, byla založena Nobelova cena. 

Proslavené jsou švédské automobily Saab a Volvo, říká se o nich, že jsou ze všech vozů 
nejbezpečnější. 

Na celém světě znají děti knížky Astrid Lingrenové, například Pipi, Dlouhá punčocha 3
nebo Děti z Bullerbynu. 

Velmi slavná byla švédská skupina Abba, ze současných skupin je to Roxette.

Švédsko je zemí lyžování a hokeje. Na letošním hokejovém mistrovství světa vybojovali dokonce švédští hoke-
jisté stříbrné medaile.

Úkoly pro děti:
1. Pokus se správně vybarvit loga automobilů Saab a Volvo.
2. Doplň tabulku nositelů Nobelovy ceny

Řešení úkolu najdeš na straně 15.8

Jméno Národnost NC udělena za

Čech literaturu

    Jaroslav Heyrovský Čech

    Albert Einstein fyziku – fotoelektrické jevy

    Robert Koch Němec

    Barac Obama Američan

Švédsko
Rozloha: 449 964 km²
Počet obyvatel:  9,4 milionu
Hlavní město: Stockholm
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 Toulky po Evropské
unii

J ižní soused České republiky, Rakousko, je nám země blízká. Přes 300 let nás za vlády Habsburků spojovala 
historie. 

Rakousko je velmi krásné. Turisté obdivují četné památky, nádherné hory, jezera. 

Obrovské Bodamské jezero se rozkládá na hranicích s Německem a Švýcarskem. Rakouskem 
protéká Dunaj a po něm se plaví mnoho říčních lodí, které mohou zamířit až k Černému moři. 
V nížině kolem Dunaje jsou oblíbené cyklistické trasy. Nejvýše položeným rakouským mís-
tem je alpský vrchol Grossglockner (3 798 m n. m.). Nedaleko Salzburgu se nachází 380 m 
vysoké vodopády. Jedná se o čtvrté nejvyšší vodopády na světě. Vyhledávaným turistic-
kým cílem je rovněž oblast Solné komory, zařazená mezi památky UNESCO. Jsou tu krás-
ná jezera, malebné vesničky, četné solné doly a ledové jeskyně.

Jednou z největších ledových jeskyní na světě je tamní Svět ledových obrů. Led tu má 
sílu až 20 metrů.

Zámek Ambras 1 , který leží v blízkosti Innsbrucku, je ve znamení rytířů. Atmosféru do-
tváří speciální programy pro děti, odhalující rytířský svět 16. století.

V pevnosti Kufstein můžeme nalézt Varhany hrdinů, jež jsou největšími venkovními varhanami 
na světě. Dosahují výšky až 80 metrů a mají 4 307 píšťal.

V rakouském hlavním městě Vídni se v minulosti usadilo mnoho Čechů. Na jejich jmenovky narazíte 
při každé procházce městem.

Hofburg po sedm staletí řídil dění v celém habsburském impériu. Zde sídlili členové rakouské 
vládnoucí dynastie a z bývalého hradu vytvořili krásné sídlo plné přepychu a císařské záře.

Opera ve Vídni je díky své minulosti ve světě klasické hudby uzná-
vanou veličinou. Jeden z nejslavnějších světových skladatelů  

Wolfgang Amadeus Mozart 2  ji otevíral v roce 1868 svým 
Donem Giovannim. 

Pouťový zábavní park Prater má po celý rok pro hravé 
návštěvníky přichystanou štědrou nabídku atrakcí. Zná-
mým symbolem nejen Prateru, ale i celé Vídně je obří rus-
ké kolo vysoké přes 60 m 3 .

Rakouská kuchyně je velmi podobná té naší. Milují tu stej-
ně jako my štrůdl nebo řízek. Na celém světě se proslavil Sachrův 

dort z čokoládového těsta s meruňkovou marmeládou, čokoládovou polevou 
a zdobený šlehačkou.

Rakousko
Rozloha: 83 858 km²
Počet obyvatel: 8,4 milionu
Hlavní město: Vídeň
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Úkoly pro děti:
1. Vyškrtni opery, které nenapsal W. A. Mozart:   2. Nakresli Sachrův dort.
    • Don Giovanni
    • Rusalka
    • Kouzelná flétna
    • Figarova svatba
    • Tosca
    • Únos ze Serailu

3

Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Kouzelnické abrakadabra
   Spočítej, kolik králíků, holubů, šátků a růží vytáhl kouzelník z klobouku.
      Výsledky zapiš do tabulky a vypočítej i další příklady.

   Mezi obrázky jsou dva úplně stejné. Zakroužkuj je.

Řešení úkolu najdeš na straně 15.
   Spoj stíny se správnými obrázky.

počet kusů počet kusů

králík holub + šátek

holub králík + růže

šátek růže + holub

růže růže + šátek

králík + holub celkem všech předmětů



Chce to postreh
  Dovybarvi obrázek, pak se na něj 20 vteřin soustředěně dívej. Potom jej zakryj a pokus se odpovědět

     na otázky pod obrázkem.

ˇ

  Kde je schovaný Čiperka?   Jakou barvu má míč, se kterým si hraje slůně?

  Kolik klaunů sedí v publiku?   Co drží v chobotu největší slon?
11



Orinka objevuje

náš svět 13. díl
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Do vesnice přijel 
cirkus!

Co je to cirkus?

Cvičení sloni,
artisti…

klauni,
krasojezdkyně.

Čtyři lístky
prosím.

Zvířata sem
nesmějí.

Bez Čiperky
nejdeme! 

Orinko,
vymysli něco. 

Jak to?

Jéé, já
spadnu!

BZZZZZ BZZZZZ

Jasně.
tři.

Orinka s Čiperkou prožívají s PéŤou a Katkou krásné prázdniny u dědy a babičky na hájence. Společně se chodí koupat do 
rybníka, sbírají houby a borůvky, ze kterých pak babička vaří a peče velké dobroty. TeĎ se dokonce dozvěděli velkou novinu!

Při takovém představení samozřejmě naše čtveřice nemohla chybět. Dovolili se babičky a dědečka, slíbili, že se nebudou nikde 
toulat a vrátí se za světla do hájenky. A hurá do vsi!

Orinka zatočila svým kouzelným medailonem. Než se stačila paní pokladní vzpamatovat, udělala z nich čtyři mouchy a ty frrnk do 
šapitó, kde se usadily pod střechou. To měly panečku výhled! Jenže za chvíli je popadla neposedná.
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Vybarvi si svůj oblíbený komiks.

Pak ještě udělali z artisty medvěda, který se nedokázal houpat na hrazdě, z tygra žirafu, která nemohla proskočit hořícím 
kruhem. V cirkusu bylo velké zděšení. 

Orinka s Čiperkou a PéŤou a Katkou se zastyděli. Vrátili se ke své podobě, šli do manéže a omluvili se. Slíbili, že už to nikdy 
neudělají. Pak se všichni dívali na slony, kteří si házeli s míčem, artisty, kteří létali na hrazdách, a tygry, kteří skákali 

hořícím kruhem. A potom už honem do hájenky, aby babička s dědečkem neměli starost. 

 Udělej ze slonů 
myši.

Dobrý nápad.

Je tu asi čaroděj.

Už sem nepůjdeme.

Tolik jsme se těšili.

Když nepřijdete ...  ... náš cirkus
skončí!

Líbí se vám to,
děti?

Nelíbí!

ani trochu!

co se to děje?
Kde máme choboty?



Kreslíme abecedu
I o prázdninách pokračujeme v kreslené abecedě. Na řadě jsou tentokrát písmena I, J, K, L, M.  Úkol je stejný. První 
obrázek pojmenuj, dva nakresli a čtvrtý vymysli.

iglú ježek kalhoty list meloun

injekce jablko koště letadlo medvěd

14

3. díl



...to je jogurt !
Hollandia Karlovy Vary a.s.   |  www.hollandia.eu

Resení úkolu:ˇ ˇ °

vybarvená loga
automobilů:Jméno Národnost NC udělena za

    Jaroslav Seifert Čech literaturu

    Jaroslav Heyrovský Čech chemii - polarografie

    Albert Einstein Němec fyziku – fotoelektrické jevy

    Robert Koch Němec fyziologii a medicínu – objev původce tuberkulózy

    Barac Obama Američan mír

Str. 9
W. A. Mozart nesložil opery Rusalka a Tosca.

počet kusů počet kusů

králík 2 holub + šátek 5

holub 1 králík + růže 5

šátek 4 růže + holub 4

růže 3 růže + šátek 7

králík + holub 3 celkem všech předmětů 10

číslo obrázku obrázek popisek přesmyčka

5 hadí žena velmi ohebná artistka DÍŽE HANA

4 žonglér artista, který vyhazuje předměty
do vzduchu a zase je chytá

GROŽÉNL

1 šapitó cirkusová střešní plachta ÓPIŠTA

2 manéž cirkusové jeviště MÉŽAN

3 voltiž tanec na koni ŽIVOLT

Str. 6

Str. 8



V srpnu v akci COOP SUPER CENA jen za                    !!!15, 90

Trubičky Dolcezza

Svíčka Dolcezza
Dětské piškoty, trubičky Dolcezza, marme-
láda, bílá čokoládová poleva, celé loupané 
mandle

Na piškot přilepíme marmeládou nebo ro-
zehřátou čokoládou trubičku Dolcezza. Pře-
lijeme ji bílou čokoládou a nahoru jako pla-
mínek vtlačíme oloupanou mandličku.

1)

2)

3)

4)

Trubičky Dolcezza, ovoce (kiwi, jablka, ananas…),
čokoládová poleva

Vybrané druhy pevnějšího ovoce očistíme a na-
krájíme na silnější plátky. Vykrajovátky vytvo-
říme kolečka uprostřed s otvorem tak velkým, 

abychom ovoce mohli navlékat 
na trubičku. Připravený špíz pře-
lijeme čokoládovou polevou, ne-
cháme ztuhnout. 

Vybarvi trubičkové obrázky. Inspiruj se našimi recepty.fANTA zii mEzE NEklADOU

Pohár Dolcezza

Dort Dolcezza

Ovocné špízy
Dolcezza


