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I v pravěku si na tebe Čiperka vzpomněl se soutěžením. 
Jeho nové úkoly ti jistě zpříjemní jak prázdniny, tak naši 
společnou pravěkou výpravu. Čiperka ti drží palce.

  Křížovka                     str. 4
  Přesmyčky                      str. 21

  Křížovka: Poznat vlajky a odhalit tajenku „Ostra-
va“ vám nedělalo velké problémy. Za správné vyřeše-
ní křížovky Čiperka odmění tyto luštitele: Marek Heger
(12 let), Jiří a Láďa Lukačovičovi (12 a 8,5 let), Petra Po-
slední (7 let), Adam Budina (7 let), Josef Jaroš (12 let).

  Hokejový kvíz: Nejzapeklitější otázka zněla: „Kolik 
hráčů je na začátku utkání na ledě.“ Přesto byla pěkná 
řádka těch, kteří se nenechali ničím zmást a zaslali nám 
správné řešení: 1c, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c. Za hoke-
jové znalosti Čiperka odmění tuto pětici: Adéla Žílová
(11 let), Nela Válková (8 let), Hynek Pavera (5 let), Petra 
Nicol Holasová (10 let), Josef Dvořák (8 let).

  Čiperkův dres: Až se bude navrhovat další kolekce 
hokejových dresů, mohou pořadatelé s klidným svě-
domím požádat Čiperku, aby jim šikovného návrháře 
doporučil. Za své originální návrhy budou odměně-
ni: Miroslav Šuba (5 let), Daniel Kolek (10 let), Terezie 
Kamírová (9 let), Lenka Toušová (10 let), Jakub Slanec
(4 roky).

Soutěže o ceny

Ahoj, kluci a holky,

taky už se Vám někdy stalo, že jste se venku zapomně-
li s kamarády, a domů přišli pozdě? Nebo jste udě-
lali něco, co Vás ještě dlouho mrzelo? Já to zažívám
každou chvíli. Všichni se na mě potom zlobí a já si 
jen smutně říkám: „Kdybych se tak mohl vrátit v čase 
o kousek zpět! Určitě bych se  zachoval úplně jinak. 
Rodiče bych tolik nezlobil, s kamarádem ježkem bych 
se nepral a po lasičce Lence bych neházel oříšky.“ 
Nebo naopak bych chtěl prožít něco znovu. Třeba 
prázdniny, suprový výlet, setkání s někým zajímavým. 
Nedávno jsem se třeba chtěl vrátit o pár měsíců zpět, 
abych si mohl opravit některé známky ve škole. Můj 
kamarád Neposeda mě proto seznámil s kouzelníkem 
Klokem, který se dokáže v čase přemisťovat.
Jenže kouzelník to trochu přehnal. Představte si, že 
mě poslal až do pravěku! Na vlastní oči jsem viděl 
všelijaké pravěké potvory a nejroztodivnější rostliny. 
Všechno jsem pečlivě pozoroval a připravil jsem pro 
Vás naprosto unikátní číslo časopisu. 
Vydejte se tedy spolu se mnou na úžasné pravěké 
dobrodružství a zpestřete si začátek prázdnin.
Čiperkovští pravěcí živočichové mají tu výhodu, že 
Vás nekousnou.

Bezva čtení a báječné prázdniny Vám přeje 
Váš kamarád veverčák Čiperka.

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Jedněmi z nejznámějších prvohorních živočichů byli trilobiti. Na této stránce se s některými z nich seznámíš.

  Překresli obrázek podle vzoru. Síť ti v tom pomůže.

  Spoj jednotlivá čísla.
     Získáš tak dalšího trilobita do sbírky.

  Obtáhni tečkovanou čáru a odhalíš
     posledního trilobita.
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Kreslíme trilobity
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Hádáme a luštíme

Praveká krízovka 

4

6
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Doplň názvy prvohorních rostlin a živočichů. V tajence ti vyjde slovo označující živočichy, kteří vlád-
li v druhohorách.
Kdo zná správnou odpověď, může vyhrát balíček krekrů a tyčinek od firmy VEST, spol. s r. o. 
(www.vestzlin.cz).
Tajenku pošli do 31. července 2015 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. 
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Pod pravekou hladinou
Při prozkoumávání prvohor se Čiperka potopil také pod mořskou hladinu. To, co v moři uviděl, nakreslil.
Ale je to malý popleta a do obrázku se mu zatoulalo 6 věcí, které v prvohorách nemají co dělat. Odhalíš je? 

5

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Svět pravěkých korálů

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

I když se to nemá, přivezl si Čiperka z pramoře několik korálů. Připomínaly mu zkamenělé květy a chtěl si je nechat 
na památku.

 Podívej se na korály a zakroužkuj dva úplně stejné.

 Na následujících korálech naopak najdi 6 rozdílů.
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Jak se v čase měnili

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Koncem prvohor ryby pomalu začínaly dýchat vzduch a postupně se naučily chodit. Vyvinuli se z nich obojživelníci.
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 Dokážeš následující obrázky správně seřadit tak, jak vývoj probíhal?

 S něčím podobným se setkáváme u žáby. Jak se z pulce vyvine žába? Seřaď obrázky. 

a

b

c
d

a

d
c

b
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ajemné a záhadné bytosti nenajdeme jen v pravěkých dobách. Naše pověsti se přímo hemží všeli-
jakými podivnými tvory. Čiperka má ze všech tajuplných stvoření nejraději pražského Golema 1 .
Zatímco u pravěkých zvířat můžeme podle kosterních nálezů zrekonstruovat jejich podobu, Gole-

mův vzhled je dodnes záhadou. Neexistuje žádný jeho portrét a jeho tělo je tak dobře ukryto, 
že jej dosud nikdo nenašel. A tak tu je velký prostor pro fantazii. Asi nejvíce je však naše 

představivost ovlivněna filmy Císařův pekař, Pekařův císař. Ovšem tento obrovský hli-
něný panák by rozhodně nebyl schopen provádět to, co pověst Golemovi přisuzuje.

Za vlády Rudolfa II. se pražským Židům nežilo nejlépe. Obyvatelé Židovského 
Města byli neustále napadáni a obviňováni ze všech špatností, které se po Pra-
ze staly. K tomu navíc museli do císařské pokladny odvádět stále vyšší a vyšší 
daně. I přesto, že všechny poplatky bez říkání platili, zastání nenašli ani u cí-
sařského dvora a jeho úředníků.
Proto se moudrý židovský rabín Jehuda Löw 2  rozhodl, že z hlíny stvoří umě-
lého člověka, který bude jeho lid ochraňovat a pomáhat mu. 
Dlouho v učených knihách bádal, jak vytvořit silného tvora, který by Židy brá-

nil před nepřáteli a který by zároveň poslechl jakýkoliv rabínův příkaz.
Po mnoha měsících se rabínu Löwovi opravdu podařilo vymodelovat statného 

hliněného člověka – Golema. Pak rabín napsal na kousek pergamenu kouzelnou 
oživovací formuli a tento zázračný šém vložil Golemovi do úst pod jazyk. 

Chvilku se nic nedělo, ale pak Golem otevřel oči a pomalu se posadil.
„Goleme, vstaň!“ přikázal rabín. A Golem ihned příkaz vyplnil. 

„Goleme, naštípej dříví!“ zkoušel rabín svého nového služebníka a ten bez mrknutí oka naští-
pal zásobu dřeva na celý měsíc.
„Podařilo se!“ radoval se rabín, „teď konečně budeme mít zastání proti všem výtržníkům, zlodějům a lhářům.“
Golem od těch dob skutečně pečlivě střežil klid v Židovském Městě, trestal příkoří a pomáhal, kde mohl. Jen 
na nikoho nepromluvil ani slůvko. Nemohl, bránil mu v tom kouzelný šém pod jazykem. Němého Golema měli 
všichni Židé rádi. Obdivovali jeho bezmeznou energii, se kterou se pohyboval po městě. Tady s úsměvem odno-
sil pytle s moukou, jinde neúnavně nosil vědra s vodou při hašení požáru, tam zase za zchromlého koně odtáhl 
trhovcův povoz se zeleninou. 
Jen v sobotu, při židovských oslavách šábesu, Golema nikde vidět nebylo – ani v ulicích, ani v synagoze. A ani 
nemohlo. Moudrý rabín totiž pokaždé už v pátek večer vyndal Golemovi z úst šém, aby zklidnil jeho narůstající 
energii a aby  Golem nenarušoval slavnostní atmosféru šábesu. 

Ovšem jednoho pátečního večera měl rabín tolik povinností, že se domů vrá-
til velice pozdě a k smrti unavený. Tak se stalo, že na Golema zapomněl 

a šém mu z úst nevyndal. 
V sobotu právě v synagoze zahajoval modlitbu, když se venku 

strhl obrovský hluk, bylo slyšet křik a pláč. Vtom se rozrazily 
dveře synagogy a ozval se zděšený výkřik: „Golem řádí!“
Rabín se vyděsil. Ihned si uvědomil, jak strašné chyby se do-
pustil. Přerušil mši a rozběhl se domů.
Tam však nezůstal kámen na kameni. Všude se povalovaly 
střepy z rozbitých hrnců, rozlámané kusy nábytku a na dvor-

ku ležela mrtvá zvířata. Po Golemovi ani památky. 
Rabín vyběhl na ulici a okamžitě z boční uličky zaslechl poděše-

né ječení. Golem táhl městem a ničil vše, co mu přišlo pod ruku. 
„Goleme, stůj!“ vykřikl rozzlobený rabín. Kolos se okamžitě zastavil. 

Toulky po českých pověstech

O Golemovi

1

2



Rabín mu bleskurychle vytáhl šém z úst a obr se skácel k zemi. 
Po Golemově ničivém a pustošivém řádění představitelé židovské obce dlouho rokovali, co udělají. Zvažovali 
klady i zápory Golemova působení ve městě. Nakonec přece jen usoudili, že rizika jsou větší než Golemova 
pomoc městu. Rozhodli se, že oživovací šém zničí a Golemovo tělo schovají tak, aby jej už nikdy nikdo nenašel. 
A tak se také stalo. Rabín Löw zničil šém a Golema ukryl. Někdo tvrdí, že na půdu synagogy, někdo zase, že do 
jejího sklepení, a další se dušuje, že Golem je zcela mimo Židovské Město. 
Jisté je, že se jej od těch dob mnoho lidí snažilo najít, ale bezúspěšně. Po Golemovi se slehla zem. 
Pověst vypráví, že až jednou bude pražským Židům zase úzko, jejich ochránce se znovu objeví a pomůže jim.

Úkoly pro děti:
1. Nakresli, jak si představuješ Golema ty.

2. Ukliď po Golemovi nepořádek. Dokresli, co rozbitým 
předmětům chybí.  Obrázky vybarvi.

3. O Golemovi složili píseň pánové Suchý & Šlitr a ještě před nimi také Ježek, Voskovec
a Werich. Přiřaď správně úryvek k autorům a pak si najdi text obou písní na internetu.

vestzlin.cz

Nový 
design,
nové  
dárky!

 

          
            

      Tyčinky pro děti

Dovolte, bych suše předpokládal,
Golema že všichni znáte tu.
Rabi Löw si z hlíny ho uplácal,
protože měl vzteka na tetu. 

Doma v komoře 
stavím Golema,
hlavu nahoře,
nohy dole má.

Kdo ho vidí,
ten se diví,
že vypadá
jako živý.

1.

2.



Zkameněliny
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Pravěké rostliny a živočichy poznáváme díky zkamenělinám či otiskům v horninách. Čiperka sbírku takových zka-
menělin vlastní a na své pravěké výpravě k nim našel jejich živé zástupce. Ty máš teď jednoduchý úkol – spojit, co 
k sobě patří.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Pravěké barevné počítání
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  Spočítej příklady a podle legendy obrázek vybarvi.
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Hrajeme si s pravěkými rostlinami
Začátek druhohor přímo hýřil barevnými rostlinami všech možných tvarů a velikostí. Čiperkovi se nejvíce líbila tato 
rostlinka s krkolomným latinským názvem Wielandiella. 

  Spočítej květy na obou rostlinách. Výsledek zapiš do kroužků. Pak doplň správné znaménko  <  >  =
  Počet listů zapiš do čtverečků a opět doplň znaménka nerovnosti.

  Na tuto rostlinu dokresli 3 listy a 1 květ.
  Pod ni nakresli 2 spadlé květy a 1 list.
  Vpravo od ní nakresli úplně stejnou rostlinu.



Čiperka našel opuštěné pravejce. Vydal se po stopách, aby sirotkovi našel jeho rodiče. Kterému zvířeti vejce patří, 
zjistíš, když půjdeš po stopách obsahujících pouze násobky čísla 3.

  Obrázky vybarvi.
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Čí je to vejce?
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Praveké more
Podle legendy se symboly vybarvi obrázek. Odhalíš tak, s jakým živočichem se Čiperka setkal v jurském moři.



Co k sobe patrí ?
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V druhohorách ovládali ještěři pevninu, vodu i vzduch. Podle toho o nich můžeme mluvit jako o veleještěrech, ry-
boještěrech a ptakoještěrech. Tvým úkolem je vytvořit správné čtveřice – český název, mezinárodní pojmenování, 
životní prostředí a obrázek ještěra.

  Údaje zapiš do tabulky a připoj správné číslo obrázku.

pterosaurus

ichtyosaurus

dinosaurus

vzduch

voda

pevnina

Mezinárodní název český název   životní prostředí číslo obrázku

2

1

3

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

ryboješter

ptakoješter

veleješter 

ci hrozný ješter



16

Skřítek Neposeda přišel ze školy celý nadšený. Pan učitel jim vyprávěl o pradávných dobách,
kdy ještě na Zemi nežili lidé, ale dinosauři.

O Neposedovi
  a jeho kamarádech 7. díl

Jez, polévka
ti vystydne!

Ten dinosaurus byl
velký jako naše skála.

Slupl by tě
jak malinu.

Ani náhodou,
utekl bych mu.

Moc bych ho chtěl vidět.

Klok by to
uměl zařídit.

Klok byl kouzelník a čaroval s časem. Malé skřítky o Vánocích třeba přenesl mezi rytíře a princezny.  

Co tě ke mně přivádí?

Chtěl bych vidět
dinosaury. To nebude

 jen tak. 

Řekni,
co potřebuješ. 

Tak mi nanos
dříví na zimu. 

To udělám rád.
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Naštěstí ten létající tvor upustil kouzelný 
pláš na břeh moře. Velký rak, který ho našel, 

zjistil, že pláš není k jídlu, a odhodil ho 
dál od vody. Klok s Neposedou rychle slezli ze 

skály, popadli pláš, zahalili se do něj
a vrátili se domů.

Stačí?

Ano. Můžeme se
vydat na cestu. Jdu
pro kouzelný pláš.

Pozor! 

Jééé.
Tamhle je celé stádo!

Schovej se
pod kámen. Zůstal tam

kouzelný pláš!

To ne.
On ho odnesl!

Co budeme dělat?
Bez něj se domů
nedostaneme.

Vůbec se mi
tam nelíbilo.

Buchty by ti tam
nikdo nepekl, viĎ?

PojĎ ven!

A hlavně tady mám 
kamarády.

Byl jsem
u dinosaurů.

jasně, máš novou
knížku, viĎ…



Pravěké puzzle
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Meteorit, který dopadl na Zemi a pravděpodobně se podílel
na vyhynutí dinosaurů, také rozbil a pomíchal Čiperkův
třetihorní obrázek. Dokážeš jej poskládat? 
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Pravěký sýr

Co budeš potřebovat:

Jdeme na to:

  2 litry čerstvého mamutího mléka (pokud jej neseženeš, použij kravské)    1 dl jablečného octa
  sůl    čerstvé bylinky dle chuti    čisté tenké plátno    provázek    cedník    hrnec

  Mléko přiveď  k varu, nech ho lehce probublat a odstav ho z plotny. 
  Po dvou minutách vmíchej ocet. Za chvilku uvidíš, jak se od žluté tekutiny syrovátky odděluje sraženina.
  Hrnec zakryj pokličkou a nech pět minut odstát.
  Pak obsah hrnce slij přes cedník vyložený plátnem a hmotu nech pořádně odkapat. Můžeš ji i vyždímat.
  Nyní sýrový základ dochuť solí a bylinkami. Vše důkladně promíchej.
  Hmotu zabal do plátýnka, stáhni provázkem a balíček pověs minimálně na jeden den do prostoru, aby sýr

     mohl ztuhnout a chutě se řádně rozležely.
  Druhý den můžeš svůj výtvor nakrájet a ochutnat.

Čiperka ti přeje dobrou chuť.

Mach a Šebestová si ve stejnojmenném večerníčkovém seriálu pochutnávali na mamutu s koprovou omáčkou. 
Toho sice Čiperka na výpravě do pravěku nevyzkoušel, ale jídelníček měli naši prapředci opravdu pestrý. A nejlepší 
je, že spousty pravěkých pochoutek si můžeš přichystat i dnes.
Čiperka tě naučí pravěký domácí sýr.

2

1

3

4

Čiperka vaří



S pračlověkem na lovu
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Co by to bylo za pravěkou expedici, kdyby se Čiperka spolu s pračlověkem nevydal na lov. Ozbrojeni kopím
a pazourkovým nožem se vypravili pro večeři.

 Projdi bludištěm a pomoz pračlověku ulovit večeři.

Přesmyčky
Jak se jmenují zvířata, která naši lovci stopovali, je ukryto v přesmyčkách. Schovávají se
v nich jak české, tak latinské názvy čtvrtohorních zvířat. Dokážeš jména rozluštit? České jmé-
no je dvouslovné, latinské jednoslovné.
Pokud se ti úkol podaří úspěšně splnit, pošli nám své řešení do 31. července 2015 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 – přesmyčky“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Nejel + borovský – smog ocelare  •  Sonor cože + trsý stan – otocena lod  •  Vel + jeník sny – hra tepna 

obklíčíme ho.
já zprava, ty zleva.

Jasně.



Neúplný dinosaurus
Jedním z nejznámějších dinosaurů je zcela jistě stegosaurus. Čiperka ti jej namaloval. Ovšem jeho výtvor je
nedodělaný a stegosaurovi toho dost chybí. Dokresli jej.

22

 Na styracosaurovi se příroda docela vyřádila. Ty se můžeš vyřádit při kreslení druhé poloviny
     ještěrovy hlavy.



Řešení úkolů

 Na styracosaurovi se příroda docela vyřádila. Ty se můžeš vyřádit při kreslení druhé poloviny
     ještěrovy hlavy.

Str. 5
Podmořské nesmysly: potápěčská ploutev, ryba chycená na háčku, plechovka, lidská stopa, potápějící se kachna,
potápěčské brýle

Str. 6
Stejné korály mají číslo 3 a 5.
Rozdíly:

Str. 7
Přeměna ryby v obojživelníka: c – d – a – b / Vývoj žáby: b – c – a – d 

Str. 10
Zkameněliny: a3, b5, c6, d2, e1, f4

Str. 15
Pterosaurus – ptakoještěr – vzduch – obr. 1 / Dinosaurus – veleještěr či hrozný ještěr – pevnina – obr. 2
Ichtyosaurus – ryboještěr – voda – obr. 3



  Podle své fantazie vybarvi naše háďata. Pak se podívej, jestli podobná nalezneš také
     v sáčku s želé háďaty Dolcezza. 

  Našim zvířatům ze zoo dokresli, co jim chybí k dokonalosti. Obrázky vybarvi.

Tyto výrobky nabízíme v červencové akci
COOP Super cena za pouhých

13,90 Kč


