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Zpříjemni si začátek školního roku novými Čiperkovými 
soutěžemi. Určitě se u nich dobře pobavíš a do školy či 
školky se ti půjde mnohem radostněji. Vždyť tam přece 
máš spousty kamarádů a kamarádek!

Kde jednotlivé soutěže najdeš?

  Křížovka  „Na louce“                                                           str. 4 
  Abeceda                                                                           str. 6

Výherci z minulého čísla:

  Křížovka „Cirkus“: Správně jste odhalili, že Čiperka 
navštívil cirkus „Berousek“. Podívejte se, jestli nejste 
mezi šťastnými výherci: Vojta Šiml (5 let), Darja Krupová 
(8 let), Jan Jeníček (6 let), Hana Cagášková (8 let), Josef 
Kadlec (10 let).

   Bludiště: Pokud jste někdy cirkus navštívili, víte, že 
typickým cirkusovým obydlím je „maringotka“. Štěstí 
se tentokrát usmálo na tuto pětici: Leona Ondráčková 
(11 let), Tereza Kupská (6 let), David Špaček (9 let), Jaro-
slav Bělák (9 let), Markéta Heinrichová (7 let).

Podzimní 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.

prázdniny skončily, ale to přece vůbec nevadí. Znovu 
jste se setkaly s kamarády ve školce a ve škole a mohly 
jste si popovídat o všem, co jste kdo prožil na výletech, 
při pobytu u moře a na horách, u babičky nebo na tá-
boře. 
A potom - vždyť dny jsou pořád ještě dost dlouhé, abys-
te odpoledne mohly vyběhnout na hřiště, dát si pořád-
nou stopovačku, projet se na kolečkových bruslích, 
na kole.  
Báječný vynález jsou víkendy, kdy je škola zavřená 
a také rodiče většinou nechodí do práce. Určitě si ještě 
častokrát vyjedete na chatu či chalupu, vyrazíte do lesa 
na houby. Schválně - kolik znáte třeba druhů hřibů? 
A jak vypadá bedla? V poledne Vám jistě maminka 
nebo babička uvaří něco moc dobrého z Vašich úlovků 
a večer si na ohýnku opečete špekáčky. Může být větší 
dobrota?
A pokud se ochladí a obloha zakaboní, není nad to 
sednout si pěkně doma v teple, uvařit dobrý čaj a vzít 
do ruky nové číslo našeho Čiperky. Je zas plný nejrůz-
nějších doplňovaček, hádanek, obrázků, které čekají 
na Vaše pastelky. 
S malou mimozemšťankou a veverčákem Čiperkou se 
tentokrát vypravíte za indiány a představíme Vám další 
dvě evropské země. Pokud jste v nich ještě nebyly, mož-
ná Vás naše povídání navnadí, abyste je jednou navští-
vily. Zkrátka věříme, že ani tentokrát časopis, který pro 
Vás tak rádi připravujeme, nezklame!

 Krásné podzimní dny
Vám a Vašim rodičům přeje
 redakce a veverčák Čiperka

Milé děti, 
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Kreslení nás baví
  Překresli obrázky podle vzoru a vybarvi je.
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  Spoj čísla od 1 do 99, písmenka od A do V

     a obrázek vybarvi.
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   Hádáme a luštíme   

„Na louce“
Procházky po louce jsou krásné. Ale i zde na tebe číhá nebezpečí. Čiperkova tajenka ti prozradí jméno maličkého 
„upíra", který si rád pochutnává na zvířecí i lidské krvi a může přenášet nebezpečná onemocnění.
Správné znění tajenky, své jméno, adresu a věk nám zašli do 31. října 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“. Vylosovaní výherci obdrží dárkový balíček od společnosti 
Olma, a. s.
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Čiperka se v létě netoulal jen v lesích a na loukách. Navštívil i jednu evropskou zemi. Pojmenuj správně oblíbené 
Čiperkovy kytičky. Číslice ti udává, které písmenko z názvu potřebuješ k objevení hledané země. Květiny vybarvi.

Kdo tu bydlí?

Květinová skrývačka

5
Řešení úkolu najdeš na straně 15.

  Na obrázku vidíš tři „domečky". Nakresli jim správného obyvatele.
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Hledaná země:
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Kreslíme abecedu
Tentokrát jsou na řadě písmenka N, O, P, R, Ř. Úkol si už jistě pamatuješ z minulých čísel: pojmenovat, nakreslit, 
vymyslet. Tak s chutí do toho!

nos okno pec ryba řetěz

nota opice počitadlo robot řehtačka

4. díl
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Podařilo se ti vymyslet a nakreslit vlastní obrázky na zadaná písmenka? Tak nám je pošli a my 
ty nejzajímavější odměníme. Na tvé kresby se těšíme do 31. října 2011.  Obrázky spolu se 
svým jménem, adresou a věkem pošli na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. 
Na obálku napiš heslo „Abeceda".
Vylosovaní výherci dostanou dárkový balíček od společnosti ONDRÁŠOVKA a. s.

Kreslíme abecedu



    Čiperka a Orinka vyrazili do lesa na houby a odpoledne porovnávali, kdo co našel. Spoj čarou stejné 
houby z Čiperkova a Orinčina košíku.

    Pomoz Orince a Čiperkovi se sbíráním. Na našem obrázku najdi ukryté houby. Zeleně zakroužkuj ty jedlé, 
červeně škrtni jedovaté a obrázek dovybarvi.

    Zakroužkuj houby, které rozhodně do košíku nepatří, protože jsou jedovaté.

Na houbách

ˇ



 Toulky po Evropské
unii

Estonsko je jedna ze tří pobaltských republik, které byly dlouhá léta součástí Sovětského svazu. Je z nich 
dnes hospodářsky nejúspěšnější. Může se pyšnit i překrásnou přírodou s mnohými lesy.

Tato země se nachází jak na pevnině, tak i na ostrůvcích, které pevninu obklopují v Baltském moři. Těch 
je zde více než 1 500.

Nachází se tu spousta jezer. Největší je Čudské jezero, které zasahuje i do sousedního Ruska. Žije tu velké množ-
ství ryb, např. candát, cejn, okoun, štika či plotice.

Vysoké kopce tady nehledejte, je to většinou rovina. Nejvyšším bodem Estonska je Sur munamagi s výškou
318 metrů nad mořem.

Pokud jste slyšeli o estonštině jako o naprosto nesrozumitelném jazyce, pak jste slyšeli dobře. Estonština patří 
spolu s finštinou a maďarštinou do rodiny ugrofinských jazyků, které jsou s těmi našimi pramálo příbuzné. 

Hlavní město Tallinn má mnoho historických a architektonických památek. Jeho součást, Staré Město, je za-
psané na seznam UNESCO. Dominuje mu věž středověké městské radnice, nejstarší v severní Evropě. Radniční 
lékárna je v provozu již od roku 1415.

V centru města také najdete Estonský památník boje za svobodu. Jde o skleněný sloup, na jehož vrcholu je Es-
tonský kříž. Celý tento monument je vyrobený ze skla z českých skláren a v noci zevnitř nasvícený bílým světlem.

Pro rodinu či partu přátel je zde možnost zapůjčit si zajímavé kolo – Citybike. Jde o kolo pro pět až osm lidí, 
kteří sedí kolem jakéhosi stolečku. Dívají se tak jeden na druhého a jen jeden z nich má k dispozici řídítka, všichni 
ovšem šlapou a pohánějí kolo.

Tallinn je jedním ze dvou letošních Evropských měst kultury. Hlavní téma se nese v duchu vyprávění příběhů. 
Téměř pořád se tu něco děje. Ulice jsou plné hudebních nebo divadelních skupin, koná se tu mistrovství světa 
ve vytváření takzvaných hořících soch.

Dvě hodiny jízdy od Tallinnu je Pärnu, malé město z 13. století na březích stejnojmenné řeky. Mezi jeho zajíma-
vosti patří divadlo a tříkilometrová písečná pláž.

Obdivovanou zajímavostí jsou i krátery Kaali. Jedná se o soustavu devíti kráterů vzniklých po dopadu meteoritů 
na ostrově Saarenmaa. Největší z kráterů má v průměru okolo 110 metrů. 

Mezi místní kulinářské speciality patří sült (telecí huspenina) a rosolje (octová omáčka se slanečky a řepou).

Úkoly pro děti:
1. Velký státní znak je jedním ze symbolů Estonska. Pokus se jej správně vybarvit.
2. Kromě oficiálních státních symbolů patří k Estonsku také tyto. Dokážeš je pojmenovat?

Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Estonsko
Rozloha: 45 227 km²
Počet obyvatel:  1,3 milionu
Hlavní město: Tallinn



 Toulky po Evropské
unii

Kypr je třetím největším ostrovem Středozemního moře. Nachází se jižně od Turecka. Podle řecké myto-
logie byl rodištěm bohyně Afrodite 1 . Protože je tu tolik krásných míst a nádherné moře, snadno tomu 
uvěříte. 

Skládá se ze dvou částí. Řecká Kyperská republika je součástí Evropské unie, na zbytku leží Severokyperská tu-
recká republika.

Kypr nabízí velké množství památek z různých historických období, řada z nich je zapsána na seznamu UNESCA. 
Život na Kypru je stále velmi ovlivněn tradicemi, které se předávají z generace na generaci. Ke Kypru 
patří mnoho nejrůznějších oslav a svátků.

Nikósie je hlavním městem ostrova. Centrum překypuje památkami, oblast vně hradeb 
zase obchodními centry.   

V okolí Famagusty, města ležícího na severovýchodě ostrova, jsou archeologická 
naleziště, která nás nechají nahlédnout do dávných časů, kdy se tu střídaly vlády 
Féničanů, Egypťanů, Peršanů, Řeků a Římanů.

Ve třetím největším kyperském městě Larnace se snoubí řecká a turecká kultura. 
Poblíž Larnaky se nachází posvátné islámské místo s hrobem, ve kterém jsou dle 
legend uloženy ostatky islámského proroka Mohameda.

Město Paphos, zapsané na seznamu UNESCO, je zastávkou spíše pro milovníky 
kultury a historie. Známé je především pro velké množství mozaik, ztvárňujících řadu 
témat ze života kyperských dávných obyvatel.

Další výpravu můžete podniknout k nedalekému Cape Lara, kde jsou ve vhodném ob-
dobí vidět na pobřeží hnízdící želvy. Určitě se budete chovat tak, abyste je nerušili. 

Kissonerga je jediným místem na ostrově, kde najdete rozlehlé plantáže plné sladkých žlutých 
banánů.

Ohromným zážitkem pro každého je jistě návštěva Oceánského akvária v Protoarasu. Během putování po ře-
kách, jezerech, mořích a oceánech objevíte více než 400 druhů rostlin a živočichů z mořského světa. 

V blízkosti města Agia Napa je mys Capo Greco, který nabízí krásný pohled do okolí. Toto místo je také známé 
legendární mořskou příšerou. Jedná se o živočicha podobného kříženci hnědého delfína a draka. Dle předpokla-
dů se jedná o přímého příbuzného z prehistoric kých dob.

Kyperská kuchyně je velmi chutná a zdravá. Je svěží a pestrá, plná zeleniny a bylinek. Díky podnebí se na ostrově 
výborně daří vinné révě, pěstuje se jí zde přes 100 druhů.

Kypr
Rozloha: 9 251 km²
Počet obyvatel: 802 tisíc
Hlavní město: Nikósie
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Úkoly pro děti:
1. Podle zadání vybarvi kyperskou mozaiku.

1 – žlutá
2 – oranžová
3 – hnědá
4 – tmavě modrá
5 – zelená

1



Mravencí olympiáda
1.  Urči pořadí mravenců od 1. do 5. podle toho, jak dlouhé stéblo trávy nesou. Výsledky oboduj
     (1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod).

2.  Spočítej jehličí a urči pořadí mravenců od 1. do 5. místa podle toho, kolik kusů jehličí nasbírali. Výsledky
     oboduj (1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod).

3.  Kdo vylezl nejvýše? Urči pořadí od 1. do 5. místa. Výsledky oboduj 
    (1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod).

ˇ
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4.  Který mravenec jde správnou cestou k mravenčí královně? Výsledky oboduj
       (Vítěz = 5 bodů, ostatní = 0 bodů).

1. úkol 2. úkol 3. úkol 4. úkol Celkem Pořadí

body body body body bodů

červený

zelený

modrý

žlutý

fialový

Celková tabulka výsledků

Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Orinka objevuje

náš svět 14. díl
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To je krásné
indiánské léto! Co to je?

 Léto pro
indiány!

Ne, hezké
podzimní počasí.

Jmenuje se také
babí léto.

To je tvoje
léto, babi?

Kdo jsou
indiáni? 

Mají totem,
čelenku z per
a válčí.

To se jen
tak říká.

Já bych je
chtěl vidět!

Máme přece
raketu.

Do večera musíme 
být zpátky. V pondělí 

jdeme do školy.

Ale indiáni
jsou prima.

Skončily prázdniny. Katka s PéŤou už zase chodí do školy. Ale protože je krásné počasí, vyjeli si na jeden víkend s Orinkou 
a Čiperkou k babičce a dědovi do hájenky.

Děda přinesl z půdy své knížky o indiánech z dob, kdy byl malý, a Společně si je prohlíželi.
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Vybarvi si svůj oblíbený komiks.

Děti na celém světě se spolu domluví. A tak naší čtveřici vyprávěly, že dnes už mezi sebou ani s ostatními obyvateli Ameriky 
neválčí. Žijí v rezervacích, nebydlí už ve stanech a děti jezdí do školy. 

Všichni čtyři nastoupili do rakety a hurá na druhou stranu zeměkoule. Raketu schovali ve skalách a pak opatrně scházeli 
dolů. Co kdyby zrovna indiáni bojovali?

Jako malí indiáni se naši cestovatelé střílet nenaučili, ale brzy jim šípy létaly blízko středu terče. Moc jim chutnala po-
lévka z masa a kukuřice, kterou uvařily indiánské maminky. Pak nasedli do rakety, poděkovali za krásné šperky a keramiku, 
které dostali, a vrátili se do hájenky. Dlouho vypravovali, že indiáni dnes své starodávné zvyky ukazují hlavně turistům.

Je tu klid.
Kde jsou

wigwamy?

Támhle je totem.

Náčelníka máme.

Jmenuje se
Vraní oko.

Drž luk takhle.

Umíme střílet 
z luku.

Zvěř už ale
nelovíme.

Jéé, úplně
vedle!

PojĎme za dětmi.



Hledej rozdíly
  Prohlédni si naše dva obrázky a najdi v nich 5 rozdílů.

14
Řešení úkolu najdeš na straně 15.



Resení úkolu:ˇ ˇ °
AhóóJ!!!

tví noví kamarádi!

www.olmici.cz
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Str. 5: Květinová skrývačka
Pcháč – jitrocel – kopretina – violka – chrpa – jetel – 
smetánka – řebříček – zvonek: Chorvatsko

Str. 8: Symboly Estonska

1. úkol 2. úkol 3. úkol 4. úkol Celkem Pořadí

body body body body bodů

červený 1 2 5 0 8 4. - 5.

zelený 3 4 2 0 9 3.

modrý 5 3 4 0 12 2.

žlutý 2 5 1 5 13 1.

fialový 4 1 3 0 8 4. - 5.

Str. 11: Mravenčí olympiáda

Str. 14: Pět rozdílů
Velká květina, kytička na louce, ruka u roháče, chybějící tykadlo u roháče, chybějící křídlo u brouka vpravo.



V říjnu v akci COOP SUPER CENA jen za                   !!!7, 90

Školní rok 2011 – 2012
Rýžové chlebíčky – zdravá snídaně pro každý školní den
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v y s v ě d č e n í

v y s v ě d č e n í

Prázdniny:

podzimní: 26. – 27. 10. 2011

vánoční: 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012

pololetní: 1. 2. 2012

jarní

velikonoční: 5. – 6. 4. 2012

Kdy ještě nejdu do školy:

28. 9. 2011 Den české státnosti

28. 10 2011 Den vzniku samostatného Československa

17. 11. 2011 Den boje za svobodu a demokracii

9. 4. 2012 Velikonoční pondělí

1. 5. 2012 Svátek práce

8. 5. 2012 Den vítězství

Poznámky:


