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Na prázdniny jsme pro vás připravili velkou pirátskou 
soutěž. Musíte splnit čtyři soutěžní úkoly, abyste měli 
šanci vyhrát poklad. Soutěžní úkoly najdete na těchto 
stranách:

  Křížovka – Pirátská loď       str. 4
  Námořní kvíz         str. 5
  Mořští živočichové        str. 7
  Pirátská šifra      str. 10

Výherci z minulého čísla:
  Křížovka s hádankou: Hádanky jsou skutečně vaším 

koníčkem a správnými odpověďmi jsme byli doslova 
zasypáni. Řešením hádanky byla „muchomůrka". Dá-
rek tentokrát poputuje k těmto hádankářům: Jan Štorek
(9 let), Natálie Holubová (9 let), Blanka Douchová (6 let), 
Vojtěch Šutera (4 roky), Kateřina Pažoutová (7 let).

  Kreslíme hádanky: Teda takové množství všech 
možných hádanek Čiperku překvapilo. Dva dny nedě-
lal nic jiného, než luštil a luštil. Odměnu od veverčáka 
dostanou: Pavel Pechmann (8 let), Tereza Holcmanová
(10 let), Natálie Mečiarová (10 let), Miroslava Janková
(5 let), Dáda Korecká (7 let).

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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 Tištěný náklad ověřuje společnost ABC ČR
  - Kancelář ověřování nákladu tisku.

Příští vydání časopisu bude v ob-
chodech českých a  moravských 
spotřebních družstev zdarma 
k dispozici (do rozebrání nákladu) 
v září 2012.

Milé děti,
každé ráno se teď probudíte a můžete si prozpěvovat 
kouzelné slovo prázdniny.
Máte celé dva měsíce dnů prázdných od školních po-
vinností. Ale to ani náhodou neznamená, že by to snad 
byly chvíle prázdné od nejrůznějších zážitků a událostí! 
Každý z  nás dospěláků vzpomíná na letní dobrodruž-
ství. Ve skalách na nás čekali indiáni a na rybníku jsme 
sváděli pirátskou bitvu. Vítězové byli všichni.
Velké prázdninové expedice nemusíte zažívat jen v exo-
tických zemích, ale i v místě svého bydliště, u babičky 
nebo na chalupě. Každý máte jistě nějakou svou skrýš 
a zákoutí, kde podnikáte nejrůznější dobrodružné akce. 
Fantazii se meze nekladou. Ale kdyby Vám přece jen do-
šly nápady, otevřete si prázdninového Čiperku.
Náš veverčák se totiž vydal na pirátskou výpravu. Může-
te spolu s ním plout na pirátské lodi a poznávat tajem-
ný svět korzárů a bukanýrů. Piráti si pro Vás připravili 
řadu soutěžních úkolů, a dokonce si můžete zahrát hru 
o hledání jejich skrytého pokladu. K tomu poznáte také 
mnoho mořských živočichů. Tak hurá na palubu! Prázd-
ninová plavba začíná!

Aby se Vám vyvedla nejen pirátská výprava s Čiperkou, ale 
i celé prázdniny, Vám přeje Čiperka a jeho redakce.

tických zemích, ale i v místě svého bydliště, u babičky 



Kreslení nás baví
  Správní piráti mají svou vlajku. Domaluj ji a vybarvi.

slenlen v
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   Hádáme a luštíme   

Křížovka Pirátská lod
Pojmenuj správně předměty, které se na lodi nacházejí, a získáš jméno našeho pirátského plavidla.
Svou odpověď zapiš do soutěžního kuponu na straně 15.
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Číselná spojovačka

Zodpověz správně následující otázky. Z písmenek u správných odpovědí se dozvíš typ lodi, na které se naši piráti 
plaví.

Spoj čísla a získáš obrázek jednoho nebezpečného mořského živočicha. Zároveň to je malá nápověda k námořnímu 
kvízu.

Řešení zapiš do soutěžního kuponu na straně 15.
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1. Ďábel medvědovitý je známý též jako:  F tasmánský čert /  G blboun nejapný

2. Nejhlubší mořský příkop se jmenuje:  O Kajmanský / R Mariánský

3. Jamajka se nachází v moři:    N Kaspickém / E Karibském

4. Kareta obrovská patří mezi:   G želvy / D kytovce

5. Ve Středozemním moři se nachází:   O Kostarika / A Korsika

6. Mezi savce nepatří:     L tuleň / T tuňák

7. Carcharodon carcharias je latinský název:  A žraloka bílého / Y vorvaně obrovského

Typ lodi:

N á m o ř n í  k v í zN

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29
30

31

32 33

34

35

36

3 4 5

1
2

1
2

3

4
5

6

1

6 5

2
4



Čiperkovo kvarteto
Jediná nepirátská stránka se týká našeho kvarteta. Tentokrát jsou na řadě vyjmenovaná slova po L.
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Kdo ži je v moři?



Pojmenuj správně mořské živočichy na obrázcích. Číslo u každého obrázku ti prozrazuje, které písmenko z názvu 
potřebuješ, abys vyluštil jméno ostrova, s pirátským pokladem. Obrázky vybarvi.
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  Rozlušti přesmyčky a spoj je se správnými obrázky. Některé ti pomohou splnit předchozí soutěžní úkol.

Řešení najdeš na straně 15.

Řešení zapiš do soutěžního kuponu na straně 15.

Přesmyčky

OBECNICHOT

JENROK

ŽALROK

NATLACH

LIPOUN

RYBALEV

Pojmenuj správně mořské živočichy na obrázcích. Číslo u každého obrázku ti prozrazuje, které písmenko z názvu 
potřebuješ, abys vyluštil jméno ostrova, s pirátským pokladem. Obrázky vybarvi.potřebuješ, abys vyluštil jméno ostrova, s pirátským pokladem. Obrázky vybarvi.
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  Rozlušti přesmyčky a spoj je se správnými obrázky. Některé ti pomohou splnit předchozí soutěžní úkol.
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Na  prázdniny si pro vás Čiperka připravil hru Ostrov pokla-
dů. Potřebuješ figurky a  hrací kostku. Projdi co nejrychleji 
od  startu až k  truhle s  pokladem. Na  cestě tě ale 
čeká i  řada nástrah. Figurky se vzájemně 
vyhazují jako u klasického Člověče, ne-
zlob se. Začíná ten, kdo první
hodí šestku.

Ostrov pokladu

   V
ysvětlivky:

1. Rokle:  Spadl jsi do pasti, 1x nehraješ.
2. Palm

a: Zachytil ses liány a ta tě přehoupla o 5 políček dopředu.
3. K

anibalové: O
citl ses m

ezi kanibaly. V
rať se na start.

4. Skály: Sklouzl jsi z kopce. H
ázíš ještě jednou.

5. Opice: Opice ti poničily mapu. Musíš ji spravit. 2 kola nehraješ.
6. Zkratka: Objevil jsi zkratku. Posuň se ve směru šipky.
7. Kompas: Ztratil se ti kompas. Musíš se pro něj vrátit. Jdi o 8 políček zpět.

START
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Vypočítej následující příklady,  za výsledky dosaď podle šifrovací tabulky písmena a získáš jméno 
našeho pirátského kapitána.

Která rybka se bezpečně dostane do skrýše, aby se nestala kořistí žraloka? Rybičky vybarvi.

Bludiště
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Chce to postřehPirátská šifra

Šifrovací tabulka:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jméno kapitána:

Řešení zapiš do soutěžního kuponu na straně 15.

Která rybka se bezpečně dostane do skrýše, aby se nestala kořistí žraloka? Rybičky vybarvi.
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Najdeš osm rozdílů v našich pirátských obrázcích?
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Řešení úkolu najdeš na straně 15.

Najdeš osm rozdílů v našich pirátských obrázcích?Najdeš osm rozdílů v našich pirátských obrázcích?Najdeš osm rozdílů v našich pirátských obrázcích?

Chce to postřehe t
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3. díl

Jsou prázdniny, pro děti nejkrásnější období, kdy zažívají nejrůznější dobrodružství. Malý Pavlík je ale někdy smutný, protože nemůže 
chodit a kamarádům by na svém vozíku nestačil. Ještě že ho každý den chodí navštěvovat spolužák Tomášek a vypravuje mu, co zažil.

Tomášek mu to slíbil a běžel. Pavlík chvíli myslel na to, jak to bude u rybníka pěkné. Pak se ale vrátil domů, udělal z papíru 
lodičky a pouštěl si je v umyvadle. V noci, když usnul, za ním přišli Pastelka a Papíráček. Ve snu se pak vypravili na moře.

Přinesl jsem ti 
borůvky.

Blíží se bouře!

Hráli si na lupiče. Jo. TeĎ máme sraz
u rybníka.

Natrhal jsem je ve 
skalách.

Muž přes
palubu!

Co jste tam
dělali?

ChyŤ se mě.

Honem,
nebo spadnu!

Jeé, ty jsou
sladké.

Směr sever!

To muselo být
prima, viĎ?

Tak ahoj,
zase přijĎ.



Vybarvi si nový komiks. 13

Bouře se uklidnila a naši

mořeplavci si užívali plavby. 

Leželi na palubě, pozorovali 

velryby a delfíny, kteří plavali 

kolem, koupali se. Najednou 

Pastelka spatřila na obzoru loĎ.

A zázrak se stal. Připlavaly tři velryby. Dvě vynesly na hřbetě nad hladinu pirátskou loĎ a třetí tak mrskla ocasem, že všichni 
piráti, kteří se po lanech šplhali na plachetnici našich mořeplavců, popadali do vody. Když přišel druhý den Tomášek

za Pavlíkem, aby mu vypravoval, co zažili s kamarády na rybníku, vyslechl si napínavější příběh. A pak Pavlíkovi řekl: „Jedeme 
zítra s tatínkem a maminkou na výlet na zámek. Řekli jsme si, že bys mohl jet autem s námi, vozík složíme do kufru a společně

si prohlídneme zámek i park.“ To víte, že měl Pavlík velkou radost.

Bylo to na poslední 
chvíli.

LoĎ na
pravoboku!

Jsi statečná.

Má divnou vlajku.

Připravte děla!

Jsou v přesile!

Pal!

To jsou piráti! Děla připravena.

To je konec.
TeĎ už nám pomůže 

jenom zázrak.

Šplhají se
na palubu z druhé 

strany!

cha cháá,
je s vámi konec!



Námořnický rámeček
Vyrob si spolu s Čiperkou originální rámeček na fotografie ze svých prázdninových výprav.

  tvrdý karton   barevné papíry   fixy   lepidlo   nůžky   izolepu   kousek provázku   fotografie

  Šablonu pirátské lodi zvětši na požadovaný rozměr a překresli ji na karton. Vystřihni.

  Z barevných papírů vytvoř doplňky (plachtu, záchranný kruh, ozdoby lodi) nebo celou loď vybarvi fixy,
     temperovými barvami. Fantazii se meze nekladou. Nezapomeň na pirátskou vlajku. 

  Vystřihni otvory pro fotografie nebo popros rodiče, aby ti s tím pomohli.

  Fotografie zastřihni tak, aby v okénkách bylo vidět to, co chceš, a přilep je izolepou na zadní stranu rámečku.

  Z kousku provázku vyrob očko na zavěšení a přilep ho na rubovou stranu lodi.

  A teď už jen vyber místo, kam si svůj pirátský rámeček pověsíš.

Co budeš potřebovat

 Tvořím  tvoříš  tvoříme

Jak na to



  str. 4 Křížovka  Jméno lodi:

  str. 5 Námořní kvíz  Typ lodi:

 str. 7 Kdo žije v moři  Jméno ostrova:

  str. 10 Pirátská šifra  Jméno kapitána:
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KDO TO  TADY  CHROUPE?
1. Obrys obrázku získáš spojením teček.

2. Obrázek si vymaluj podle vlastní fantazie.

KINDER TYČINKY
Vystřihněte postavičky
Bořka a jeho kamarádů
z obalů tyčinek KINDER
a my Vám zašleme 
hračky s motivy Bořka.

zlaťáKY
V každém druhém obalu
VEST zlaťáky najdete
různé druhy pirátských 
tetovaček.

www.vestzlin.cz

zlaťáky

jemně solené krekry,

které skvělě chutnají

www.vestzlin.czwww.vestzlin.cz

Soutežní kupon: Tvé jméno:

Adresa:

Věk:

Vyplněný kupon pošli do 31. srpna 2012 na adresu: Delex, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Na obálku napiš heslo 
„Piráti”. Svou odpověď na všechny soutěžní otázky spolu se svým jménem, adresou a věkem můžeš poslat také mai-
lem na adresu coopclub@coopclub.cz. Do předmětu zprávy opět napiš heslo „Piráti”. 

Pět výherců obdrží dárkové balíčky od společnosti: Delta - obchodní podnik, Jaroslav Chochole

Řešení úkolů:
Str. 7: Přesmyčky: OBECNICHOT – CHOBOTNICE – obr. č. 6, JENROK – REJNOK – obr. č. 5, ŽALROK – ŽRALOK – obr. č. 4,
NATLACH – LACHTAN – obr. č. 3, LIPOUN – PILOUN – obr. č. 1, RYBALEV – VELRYBA – obr. č. 2

Str. 11: 8 rozdílů: Pirátův hák, drahokam v truhle, sklenice, papouškova páska, rukojeť meče, lano, knoflíky na kabátě, 
knír

. Svou odpověď na všechny soutěžní otázky spolu se svým jménem, adresou a věkem můžeš poslat také mai-



Kapíto KIDS

 4, 90

Vyrob si spolu s Čiperkou originální pirátskou visačku na dveře. Visačku podlep tvrdším papírem a vystřihni. Popros starší 
kamarády nebo rodiče, aby ti pomohli prostřihnout otvor pro zavěšení na kliku. Visačku přelož podle čárkované čáry, slep 
k sobě a máš hotovo. Teď už ji jen pověs na kliku do pirátského pokoje jako varování pro všechny nezvané hosty.
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ž

v ys t ř ihni vyst ř ihni

Správný pirát
pije Kapíto
KIDS

POZOR!
VSTUPUJEŠ
NA PIRÁTSKÉ
ÚZEMÍ

Jablko, Lesní jahoda, Pomeranc

Kapíto Kids v srpnové akci COOP SUPER CENA jen za                      !!!

ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ

POZOR!POZOR!POZOR!POZOR!


