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Magazínek prodejen COOP

Milé děti,
čeština má mnoho krásných slov vyjadřujících naše
nálady, pocity. Tak třeba „těšit se“. Řekneme: „Já se tak
těším na výlet,“ a vybaví se nám nějaké hezké místo, zajímavé zážitky. Řekneme: „Těším se na neděli,"
a představíme si, že nemusíme brzo ráno vstávat, budeme se dívat na pohádky, po obědě půjdeme s rodiči
do kina nebo na hřiště.
Teď nastává doba opravdu velkého těšení. Vždyť se blíží Vánoce! Schválně, na co všechno se těšíte? Ano, samozřejmě na dárečky pod rozzářeným stromkem! Ale
určitě také na všechny ty přípravy a krásnou atmosféru. Na to, jak dům bude krásně vyzdobený smrkovými
větvičkami. Na to, jak každou adventní neděli zapálíte
svíčku na věnci, který jste pomáhaly tvořit. Těšíte se
na pečení cukroví, protože jednak krásně voní, jednak
se Vám určitě povede olíznout měchačku, uloupnout
kousek čokolády, oříšek, mandli.
Je toho teď opravdu hodně na těšení. Před Vánoci přece přichází Mikuláš se svou nadílkou. Také příroda naděluje sníh a mráz. Stačí se pořádně obléct, vytáhnout
boby, lyže a hurá na kopec. Nebo popadnout brusle
a běžet na rybník. A schválně, komu se povede nejhezčí sněhulák?
Škoda, že předvánoční a vánoční období tak rychle
uteče, viďte. Ale pak se překulí Nový rok a můžeme
se zase těšit na koledníky, kteří chodí o Třech králích,
na jaro, které přijde po zimě. Na nového Čiperku, kterého pro Vás opět připravíme. Těšení je báječná věc.
Krásné Vánoce Vám a Vašim rodinám,
šťastný celý příští rok
přeje Vaše redakce
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Co znamenají symboly u článků?
Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Soutěže o ceny
Začátek zimy, čekání na sníh, Mikuláše a Ježíška si můžete zpestřit Čiperkovými soutěžemi.
Křížovka – Do hor			
Puzzle					

str. 4
str. 7

Výherci z minulého čísla:
Ovečka: Čiperka děkuje za všechny oranžové ovečky, které k němu doputovaly. A že bylo z čeho vybírat.
Na knihu Baa Baa Black Sheep se mohou těšit: Adéla
Motyčková (8 let), Lukáš Chládek (4 roky), Eva Špaková
(6 let).
Křížovka: V prodejně: K nákupu potřebujeme
peníze. To byla tajenka, která měla vyjít v minulé křížovce. Štěstí tentokrát měli: Barbora Milfaitová (6 let),
Adéla Husáková (8 let), René Dušek (4,5 roku), Jiří Šrámek (5 let), Šárka Prošková (7 let).
Nákup: Při nákupu se ukázalo, jak dobře jste na tom
s matematikou. Celková Čiperkova útrata byla 198,25
Kč nebo po zaokrouhlení 198,- Kč. Z úspěšných matematiků byli vybráni: Jiří Kunc (10 let), Ondřej Pomothy
(9 let), Adam Trbola (8 let), Andrea Machálková (5 let),
Irena Valdová (7 let).

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz

Bludiště
Projeď sjezdovkové bludiště a zjisti, na jakých místech skončili jednotliví lyžaři.
Obrázek vybarvi.
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Hádáme a luštíme

Křížovka „Do hor”
Čiperka vyrazil za svými zvířecími kamarády. Když správně doplníš názvy věcí, které si na cestu do hor sbalil s sebou, zjistíš jméno hory, kde kamarádi bydlí. Svou odpověď, jméno, adresu a věk nám zašli do 31. prosince 2012
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“.
Mimořádná vánoční šance! Přilož ke své odpovědi 2 loga Granko z jakéhokoliv výrobku Granko a můžeš vyhrát
jedny ze tří sněžných bobů Alpengaudi. Soutěž sponzoruje společnost Nestlé.
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Toulky po
Evropské
unii

Rumunsko
Rozloha: 238 391 km²
Počet obyvatel: 21,5 milionu
Hlavní město: Bukurešt

K

dyž se řekne Rumunsko, ihned nás napadnou slova jako Karpaty, Dunaj, nesrozumitelný
jazyk, Dacia nebo třeba upíři. Pojďme si v tom udělat pořádek.
Karpaty jsou pohoří, které vyplňuje střední část země. Nejvyšší hora Moldoveanu se může pochlubit výškou 2 544 m. Řeka Dunaj odděluje Rumunsko od Srbska a Bulharska. Na území Rumunska tvoří velikou deltu, která je jedním z 13 rumunských národních parků.
Rumunsko patří k chudším evropským státům. K významným průmyslovým odvětvím se řadí výroba automobilů Dacia.
Zcela unikátní soudní spor vede Rumunsko se středoafrickým Čadem. Hádají se to1
tiž o vlajku. Čadská a rumunská vlajka jsou téměř totožné, liší se jen odstínem modrého pruhu.
V první polovině 19. století se v oblasti rumunského Banátu usadili osadníci z Čech
a založili zde sedm vesnic. Šest z nich stále obývají potomci těchto přistěhovalců. Říká se
jim Pémové, podle německého Böhm = obyvatel Čech.
Divoká příroda vábí turisty s duší zálesáků. Ti, kdo se rádi bojí, se zase nechají zlákat upírským hrabětem Drákulou. Irský spisovatel Bram Stoker se při psaní svého slavného upírského
románu nechal inspirovat krutým rumunským šlechticem Vladem Drakulem II. 1 Vydáte-li se do Transylvánie
do údolí Birgau, všude narazíte na Drákulovy stopy. A jen stěží poznáte, které šlápoty patří vymyšlenému krvelačnému upíru a které skutečnému krvalečnému knížeti. Jedna z legend vypráví, že tělo krvežíznivého
Vlada bylo po smrti rozsekáno na mnoho kusů a hlava byla pohřbena v ostrovním klášteře
na jezeře Snagov. Máte-li odvahu, vyzbrojte se česnekem a krucifixem a navštivte některá
zaručená upíří místa.
Ponurý hrad Bran 2 byl sídlem románového Drákuly. Zřícenina Poienari je naopak
domovem Vlada Drákuly. Vede k ní 1 500 schodů náročného stoupání skalní soutěskou. Vesnička Arefu v podhradí je prý dodnes obydlena pouze potomky Vladových
oblíbených sluhů.
Kromě upírů si v rumunské divočině dejte pozor také na medvědy, vlky a rysy. Ani
jejich kousnutí není nic příjemného. Vy se raději zakousněte do některé z místních
specialit. Víte, co to je cascaval pene? Obalovaný smažený sýr. K němu si dejte castraveti, salát z rajčat a kukuřice. Jako dezert vyzkoušejte placintu (pirožky) nebo papanasi (tvarohové dortíky).
Jak Rumuni slaví Vánoce? Tradicí v celé zemi je koledování na vánoční svátky i Nový
2
rok. Na Mikuláše dají děti do okna botu. Ty hodné v ní najdou malé dárky, zlobivé zase
klacíky. Vánoce se jmenují „Craciun“ a dárky dětem nosí „Mos Craciun“. Na Štědrý den chodí
děti koledovat. Hlavní koledník nese velikou hvězdu zabalenou do alobalu a ozdobenou zvonky
a mašlemi. Večer se ke koledníkům přidávají i dospělí a časté jsou také převleky do masek medvědů a koz.

Úkol pro děti :
1

3

Kdo je upír? Tito kluci jsou na první pohled stejní, ale jeden z nich je upír. Poznáš ho?
Obrázky vybarvi. Řešení úkolu najdeš na straně 15.
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Čiperkovo kvarteto

2A

myš

2B

hmyz

2C

mýt

2D

chmýří

Ve čtvrtém díle kvarteta se dostáváme k vyjmenovaným slovům po M.
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Puzzle
Vítr v horách rozfoukal obrázek, který Čiperka namaloval.
Jednotlivé kousky vystřihni, slož a obrázek dokresli.

Puzzle

Máš složené puzzle? A zbyl ti jeden kousek? Neboj, to není chyba. To je Čiperkova taškařice. Tento
kousek puzzle je soutěžní. Nalep jej na papír a dokresli ozdobičky. To vše nám spolu se svým jménem, adresou a věkem pošli do 31. prosince 2012 na adresu:
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Na obálku napiš heslo „Puzzle“.
Soutěž sponzoruje společnost Mikro Trading a. s.
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Lyžařské desatero
Znáš zásady, které se musejí na lyžích a snowboardech dodržovat? Osvěž si tato pravidla v našem obrázkovém
desateru. Čertík předpisy porušuje, anděl je dodržuje. Obrázky vybarvi.

1 Měj ohled na ostatní, neohrožuj je.

!

2

Rychlost a způsob jízdy přizpůsob hustotě provozu, terénu, počasí i svému lyžařskému umění.

3 Vol stopu tak, abys neohrožoval lyžaře před sebou.
4

Při předjíždění nech předjížděnému dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

5

Při vjezdu na sjezdovku se rozhlédni.

6

Nezastavuj na úzkých a nepřehledných místech.

7

Stoupej a sestupuj po okraji sjezdovky.

8

Respektuj všechny značky a signalizaci.

9

Poskytni první pomoc zraněnému.

10 V případě úrazu jsou svědci, zranění i ti, co úraz zavinili, povinni předložit své osobní údaje.

1

8

2

4

8

3

7

9

5

10

6

Barevné kreslení
Vybarvi obrázek podle barevné nápovědy.
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Zvířátka lyžují
Červeně přeškrtni 5 věcí, které na sjezdovku nepatří.
Co dělá Čiperka špatně?
Zeleně zakroužkuj všechny vrabce. Kolik jich na obrázku je?
Modře podtrhni dva stejné zvířecí lyžaře.
Obrázek dovybarvi.

Řešení úkolů najdeš na straně 15.

5. díl
Kdo by neměl rád Vánoce! Také PéŤa se nemohl dočkat. Celý dům je uklizený, voní cukrovím, které s maminkou napekli.
Nazdobený stromeček v pokoji čeká, až se pod ním objeví dárky.

VždyŤ je zítra
Štědrý den!

Mami, proč jsi
smutná?

Slíbil to!

Tatínek
asi nepřijede.

Já vím.

Letiště je kvůli
sněhu uzavřené.

PéŤův tatínek pracuje daleko od domova a domů jezdí málo. O to víc se na něj PéŤa vždycky těší. Vánoce bez něj si vůbec
neumí představit. Bylo mu z té zprávy tak smutno, že mamince ani nedal pusu na dobrou noc! Jakmile usnul,
Pastelka s Papíráčkem se dali do práce.

Musíme
něco
udělat!

Má přece ráda
veselé děti.
Určitě.

Ale co?

Zavoláme
Vánoční vílu.
Myslíš, že přijde?

Vánoční víla má hodně práce. Musí dohlédnout,
aby všechny děti měly radost a aby se u stromečku
setkávali členové rodiny a přátelé.

Právě. PéŤa se
také rozveselí.

Vánoční
vílo!
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prosím, Odfoukej sníh
z letiště, Odkud má
přiletět PéŤův tatínek.

Kdopak mě volá?

nebude to vůbec
jednoduché.

Něco vymyslím.
Ty si poradíš.

Já a Papíráček.
Samozřejmě, že si Vánoční víla poradila,
vždyŤ je kouzelná. Zavolala svou
kamarádku Vichřici.

Hotovo, letadla
mohou létat.
Moc děkujeme!

Pořádně foukni
na letiště, ale jen
jednou!
Neboj!

Když se PéŤa probudil, pomyslel si, jaký měl zajímavý a hezký sen. Škoda, že to byl jen sen. Jenže, co to?
Otevřely se dveře do jeho pokojíčku a vešel tatínek! Vypravoval, jak všichni čekali na zasněženém letišti a najednou,
kde se vzal, tu se vzal, zafoukal mohutně vítr a všechen sníh zmizel! Tatínkové, maminky, babičky, dědečkové se rázem
mohli dostat ke svým dětem včas. Vánoce mohly začít.

Vybarvi si svůj oblíbený komiks.
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Tvořím

tvoříš

tvoříme

Jmenovky na dárky
Každého potěší dárek, který najde pod stromečkem. Když je navíc
ozdoben originální jmenovkou, bude radost obdarovaného o to větší.

Co budeš potřebovat
Nůžky

lepidlo

dřevěné kolíky na prádlo

tvrdý papír

Jak na to
Šablony podlep tvrdším papírem a vystřihni je.
Na zadní stranu přilep dřevěný kolík.
Dopiš jméno obdarovávaného a jmenovku připni na dárek.
Určitě pro vás nebude problém podle tohoto
jednoduchého návodu vyrobit další krásné
vánoční jmenovky.
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Skrývacky
Do následujících vět se schovaly typické zimní symboly. Najdeš je? K odhaleným slovům nakresli obrázek.

Jaká bývá noc Eskymáků, když je polární den?
Sáhni si na nos, víčka a uši.
Při velké únavě necítím záda.
Tajemství pocházelo z doby dávno minulé.
Vlasy se mu nad tou částkou ježí, šek nechce proplatit.
Místo pro tvoje obrázky:

Řešení úkolu najdeš na této straně.

Resení úkolu
Str. 7: Kdo je upír?
Upírem je kluk č. 4. Ostatní mají totiž u sebe něco, co upíři nesnášejí (česnek, křížek, zrcátko).
Str. 11: Zvířátka na sjezdovce
Na sjezdovku nepatří: aktovka, hrneček, bota, míč, palma.
Čiperka jede mimo trasu.
Na obrázku je 8 vrabců.

Krásné
Vánoce!

Str. 15: Skrývačky
Ve větách jsou ukrytá slova: Vánoce, svíčka, věnec, ozdoby, Ježíšek.
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Skvělý dárek k Vánocům
v prodejnách COOP

Medvídek PÚ
Plyšová hračka na plastovém podstavci, která vypráví příběhy a zpívá
písničky stejným hlasem, jakým jsou dabovány pohádky s Medvídkem Pú.
originální hlas českého dabingu: Jiří Knot
hračka se při vyprávění a zpěvu pohupuje do rytmu a otvírá ústa
kolekce
certifikováno pro děti od 18 měsíců
20 minut povídání, které děti zaručeně zabaví
8 písniček a 8 příběhů, které se děti rády naučí
rozšiřuje slovní zásobu
obsahuje baterie

Povyprávím ti
a zazpívám o svých
kamarádech.

S Medvídkem Pú
se nikdy nenudím.
Je s ním legrace.

Když mluví
a zpívá, otvírá
pusu a hýbe se
do rytmu!

Znáte
z TV

