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Ani na pólech a u Eskymáků nezapomněl Čiperka při-
pravit pár zajímavých soutěží. Veverčák ti drží palce při 
plnění jednotlivých úkolů.

  Křížovka Polární zvířata               str. 4
  Sněhulákový Čiperka                    str. 14

  Křížovka Na poli – Čiperku a jeho kamarády na poli 
vyděsil „kombajn”. Vyděšeni z výhry určitě nebudou: 
Aneta Podešvová (9 let), Lukáš Chládek (5 let), Natál-
ka Hrubešová (7 let), Kamil Baláž (7 let), Adam Stočes
(4 roky).

  Názvy těstovin – Kolínka, makarony, farfalle, fle-
ky, ravioli. Tyto druhy těstovin jste měli odhalit v Či-
perkově těstovinovém úkolu. Teď je na Čiperkovi, aby 
vám odhalil výherce. Jsou jimi: Tomáš Andrýsek (10 let), 
Marek Heger (12 let), Jakub Šťastný (5 let), Štěpánka Tá-
borská (6 let), Zuzana Havlíčková (6 let).

  Těstovinové tvoření – Že máte velkou fantazii, to 
Čiperka věděl. Ovšem, že ji máte až tak velikou, to ve-
verčáka překvapilo. Představte si, že do redakce nám 
přišel z těstovin i samotný Čiperka! Jeho autorka Lenka 
Toušová (11 let) se může těšit na zaslouženou odměnu. 
Spolu s ní také: Romana Benešová (8 let), Miroslav Mařík 
(9 let), Tereza Šafaříková (9 let), Nikola Šedová (6 let).

Soutěže o ceny

Ahoj, kamarádi,
taky doma posloucháte, že je nejvyšší čas napsat do-
pis Ježíškovi? Mně to rodiče říkali denně. Poslechl 
jsem je a krásný dopis jsem pro Ježíška vytvořil. Na-
maloval jsem mu tam i spoustu obrázků. Moc se mi 
to povedlo. 

Jenže pak jsem začal řešit problém, kam mám psaní 
poslat. Kde vlastně Ježíšek bydlí? Ptal jsem se kama-
rádů, ale ti také nevěděli. Fretka Bětka tvrdila, že ho 
potkala v Krušných horách. Medvěd Chlupáč sázel 
spíš na severní pól. Až moudrá sova Emilka mi prozra-
dila, že Ježíšek je zázračný, cestuje z místa na místo
a nikde se dlouho nezdrží. Úplně prý postačí, když své 
psaní dám za okno. Ježíšek si je tam vyzvedne.

Poslechl jsem ji. Než jsem se večer zavrtal do peřin, 
dal jsem dopis na okno a přidal k němu pro Ježíška 
pár kousků vánočního cukroví. A představte si, ráno 
bylo všechno pryč! Ježíšek je opravdu kouzelný.

Chlupáč mi ovšem s tím pólem nasadil veš do koži-
chu. Jen obraznou, nebojte! Blechy ani vši určitě ne-
mám. Rozhodl jsem se, že se vydám na velkou polární 
výpravu a zjistím, jak se žije u severního i jižního pólu. 
A při té příležitosti se porozhlédnu, jestli tam náho-
dou Ježíšek přece jen někde nebydlí.

Jak moje polární putování dopadlo? O tom je přece 
toto číslo časopisu.

Dobrou zábavu a ty nejbáječnější Vánoce
všem kamarádům přeje veverčák Čiperka

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Své první dojmy z polární výpravy se Čiperka pokusil nakreslit. Zkus to také.

Kreslení nás baví
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  Podle předlohy nakresli eskymácké iglú a sněhuláka. Síť ti v tom pomůže.

  Spoj čísla. Obrázek 
ti odhalí, kterého 
živočicha se Čiperka 
polekal. Víš, jak se 
toto zvíře jmenuje? 

  Dokresli druhou půlku sněhové vločky.
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Hádáme a luštíme

krízovka Polární zvírata
Čiperka jen překvapeně valil oči, jaká zvířata v polárních oblastech žijí. Jsou úplně jiná než ta, která 
zná ze svého lesa. Tebe to ovšem určitě nepřekvapuje a bez problémů do křížovky doplníš správná 
jména polárních živočichů. Tajenka ti prozradí, kdo na Čiperku z velké sněhové hromady vybafl. 

Tajenku pošli do 31. ledna 2016 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.
Kdo zná správnou odpověď, může vyhrát balíček krekrů a tyčinek od firmy Vest, spol. s r. o.
(www.vestzlin.cz).
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Tenhle zachumlaný človíček je Eskymák. Tobě určitě nedá práci správně jej vybarvit. Pak si ještě můžeš procvičit 
psaní velkého a malého „e“.

5

E jako Eskymák
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Není spřežení jako spřežení
Polární planinou se prohnala dvě psí spřežení. Při letmém pohledu se mohou zdát úplně stejná, ale když se na ně 
podíváš pozorněji, určitě najdeš 6 rozdílů.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.



Ledoborec v ledu
V ledových končinách se často stává, že loď v moři zamrzne. Na pomoc jí vyráží ledoborec, který masu ledu rozbije 
a nešťastné plavidlo zachrání před rozmačkáním. Ovšem ten náš ledoborec nerozmetal jen ledové kry, ale také 
Čiperkův obrázek. Zahraj si na opraváře a naprav vzniklé škody. Jednotlivé dílky vystřihni a správně slož obrázek.
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ro Eskymáky je počasí velmi důležité. Když mrzne nebo fouká silný vítr, nemohou vyplouvat na lov 
ryb. Proto je mezi eskymáckými kmeny ve veliké vážnosti Asiaq 1 , vládkyně počasí a větrů. Pověsti
o ní slýchají všechny jejich děti už od malička jako pohádku na dobrou noc. 

Není tedy divu, že to byl jeden z prvních příběhů, který Eskymáci Čiperkovi vyprávěli.

Asiaq vládne veškerému počasí a všem větrům. Je to bohyně dost prazvláštní-
ho zjevu. Oči i ústa má  umístěna v obličeji svisle, zatímco nos vodorovně.  

Z jedné strany jí obličej lemuje dlouhý cop tmavých vlasů a sahá jí až na 
paty. Není se čemu divit, že kvůli své podivné tváři měla dlouhá staletí 

problém najít si manžela. 
Často se vydávala na cesty a hledala mezi mladíky toho, s kým by chtě-
la žít. Aby se jí dobře cestovalo, nechávala si na cestu svítit slunce a vát 
jen mírný osvěžující vánek. V těch dobách se Eskymákům žilo dobře. 
Jednoho dne však Asiaq unesla do svého domu malého chlapce. Po-
mocí kouzla jej nechala vyrůst a vzala si ho za manžela. Od těch dob 

neměla potřebu vydávat se na cesty a pustila na zem mráz, vichřice
a nekonečné chumelenice. 

Na eskymácký lid dolehly zlé časy. Zavládly hlad a bída. Když už bylo utr-
pení nesnesitelné, vypravili se zástupci jednotlivých kmenů za mocným ša-

manem Ajakem 2  s prosbou o pomoc.  
Ajak se zavřel ve svém stanu a dlouhé hodiny zaříkával duchy, aby mu poradi-

li, jak se k bohyni Asiaq dostane. Duchové jeho prosbu vyslyšeli. Seslali mu veselého 
skřítka Ijajiuatsiaqa, aby jej k vládkyni větrů doprovodil. 
Ačkoliv cesta byla zdlouhavá a namáhavá, dostal se Ajak se svým průvodcem nepozorovaně až před dům bohy-
ně Asiaq. Potichu vylezl na střechu, aby se větracím otvorem podíval, zda je bohyně doma. Asiaq spala na lavici 
a Ajak jen nevěřícně kroutil hlavou nad jejím podivným zjevem. Šprýmař skřítek nechtěl zůstat pozadu a strčil do 
otvoru svou střapatou hlavu. Jakmile však bohyni zahlédl, rozchechtal se na celé kolo.
Jeho zvonivý smích okamžitě vytrhl Asiaq ze spaní. „Kdo jste a co chce-
te?“ zeptala se rozespalá bohyně. 
„Promiň, mocná vládkyně počasí, že tě rušíme. Jmenuji se Ajak
a můj lid mě k tobě vyslal s prosbou. Změň prosím počasí, aby-
chom zase mohli vyjíždět na lov a shánět si obživu.“
„Tak jiné počasí byste chtěli? No, uvidíme. Ale nejprve vás oba 
pohostím, jak se na správnou hostitelku sluší.“
Po těch slovech vytáhla Asiaq pytel z tulení kůže opatřený 
koženým řemenem. Vyhodila vak ze dveří, ale pevně při-
tom držela konec řemene. Ajak překvapeně sledoval, jak se 
řemen v jejích rukou zmítá ze strany na stranu, napíná se
a znovu se povoluje. Skřítek Ijajiuatsiaq vesele řičel smíchy
a plácal se rukama do kolen. 
Po chvilce zatahala Asiaq za řemen. K úžasu jejích hostů se 
vzápětí ve dveřích objevil tulení vak naditý k prasknutí. Bo-
hyně jej otevřela a na stůl začala vyndavat ty nejbáječnější 
pokrmy a nápoje. Všichni zasedli ke stolu a hodovali a poví-
dali si dlouhé hodiny. Ajak se dělil o svá šamanská moudra,

O vládkyni počasí a větrů
Eskymácká pověst

1
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Ijajiuatsiaq všechny obveseloval nejrůznějšími žertíky. 
Nad ránem konečně bohyně řekla: „Abychom nezapomněli, 
proč jste za mnou přišli. Chcete jiné počasí, dobře tedy. Oce-
ňuji vaši statečnost, že jste došli až do těchto nehostinných 
končin. Navíc jste mě oba skvěle bavili. Tak dobře mi s nikým 
nebylo již dlouhá staletí. Vyhovím vám tedy. Co třeba tako-
véto počasí?“
Po těchto slovech bohyně vytáhla pytel z medvědí kožešiny. 
Otevřela jej a okamžitě začalo hustě chumelit.
„Ne, takové počasí nechceme!“ zvolal Ajak.
Asiaq medvědí vak schovala a vyndala jiný, ze kterého kapala 
voda. 
„Ano, to je to pravé! To chceme,“ zaradoval se Ajak.
Bohyně pytel rozevřela a zatřepala jím. Okamžitě začalo pršet.
Pak zatřepala podruhé, a na zem se spustily další přívaly deště.
Když se však chystala zatřást pytlem potřetí, Ajak ji zarazil: „To už stačí, moc-
ná paní, moc dobře vím, že každé zatřesení pytlem znamená měsíc trvající déšť. 
Dvouměsíční období dešťů je pro nás tak akorát.“
„Výborně. Moudře jsi zvolil, šamane. Vraťte se v klidu domů. Čeká vás jedna sněhová přeháňka – to z toho, jak 
jsem na chvilku rozevřela medvědí vak. Po ní však přijdou dvouměsíční deště. Využijte jich k shromáždění do-
statečných zásob. Buďte zdrávi.“
Naši cestovatelé se rozloučili, poděkovali a chvátali domů. Ve vesnici na Ajaka všichni hleděli s nedůvěrou 3 . 
Ráno jej muži probudili a stěžovali si: „To jsi nějak špatně pořídil, šamane. Podívej, hustě sněží a fičí ledový vítr.“
„Jen počkejte do příštího rána a uvidíte,“ bránil se Ajak.
Druhý den ráno celá vesnice překvapeně zírala na to, jak se z oblohy valí hustý déšť, který postupně rozpouštěl 
sněhové závěje i ledové kry. Za pár dní mohli lovci vyrazit na moře a nachytat mnoho ryb. 
Když po dvou měsících deště ustaly, měli všichni lidé přichystané dostatečné zásoby na celou dlouhou zimu. 
Nikdo z nich pochopitelně nezapomněl bohyni počasí poděkovat a něco ze svých zásob jí věnovat. 

1. Nakresli, jak podle tebe vypadá veselý skřítek Ijajiuatsiaq.

2. Spočítej, kolik ryb Eskymáci nachytali.

3. Vymysli, jak by se mohli jmenovat tito eskymáčtí bohové
     a bohyně: bůh moře, bůh slunce, bůh rybářů, bohyně ohně

                    a bohyně zdraví.

3
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Úkoly pro děti:

1

Eskymácká pověst

2



Barevné počítání
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Čiperkovi se zdálo, že je na severu všechno jen bílé a málo veselé. Rozhodl se proto, že Eskymákům jejich příbytek
trochu rozzáří. Jestli chceš, můžeš se přidat.

  Vypočítej příklady a podle legendy obrázek vybarvi.
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Polární kvíz 
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Když se večer Eskymáci zachumlali do kožešin a přisunuli se blíž k zapálenému ohništi, začali Čiperkovi vyprávět, jak se 
v polárních končinách žije. Čiperka se dozvěděl mnoho zajímavého a také zjistil, že Eskymáci sami sebe nazývají „lidské 
bytosti“. Jak se to řekne v jejich jazyce? To ti odhalí následující kvíz. Z písmen u správných odpovědí se dozvíš správnou 
odpověď.

Na severním pólu nežije:

a) lední medvěd      E
b) tučňák   I
c) tuleň  O

2
1 Sněhový příbytek Eskymáků se jmenuje:

a) pueblo  K
b) teepee  P
c) iglú   N

Z eskymáckého jazyka pochází slovo:

a) nanuk   I
b) polárka  S
c) zmrzlina  L

4

Oblast okolo severního pólu se nazývá:

a) Arktida  T
b) Artritida  D
c) Antarktida  Š

5

 Malamut je:

a) eskymácký tanec  R
b) eskymácký pokrm V
c) eskymácký pes  É

6

Eskymáci k pohybu nepoužívají:

a) sněžnice   Y
b) kolečkové brusle  U
c) saně   E

3

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Pečlivě se minutu dívej na první obrázek. Pak jej zakryj a pokus se vyřešit následující úkoly.

Ledově se soustřed’!

  Dokresli na iglú chybějící horní obrazce.
  Vybarvi Eskymákovu šálu.

  Co je špatně na stopách ve sněhu?
  Co Eskymákovi chybí? Dokresli to.



  Domaluj, co zvířatům chybí
     a obrázky vybarvi.

  Náš vorvaň je docela malý. Nakresli jej jednou tak velkého. 

Po několika dnech strávených u Eskymáků už Čiperka skvěle znal všechna divoká zvířata a nebyl jimi tak šokován 
jako na začátku. Proto také hravě zvládnul úkol, který mu eskymáčtí kamarádi dali. Dokreslit jednotlivá zvířata.
Chceš to také zkusit? Není nic snazšího. 

Neúplná zvířata

13
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Zvláštní snehuláci
Eskymáčci se na sněhu baví úplně stejně jako ty a tví kamarádi. Koulují se a stavějí sněhuláky. Ovšem jejich sněhu-
láci se podobají zvířatům. 
Dokážeš spojit každé zvíře s „jeho“ sněhulákem?

Jak by asi podle tebe vypadal Čiperka – sněhulák? Až venku napadne sníh, zkus jej posta-
vit. Pokud sníh nenapadne, zkus jej nakreslit. Fotku nebo obrázek sněhuláka Čiperky nám 
pošli do 31. ledna 2016 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 – sněhulák“. 
Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. 

Snehulákový ciperka

2
1 3

4

5a

b c

d e

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Malý Eskymák se ve svém kajaku ztratil mezi ledovými krami.
Doveď jej bezpečně domů do jeho iglú. 

Ledové bludište
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věřte-nevěřte, i skřítkové brouzdají po internetu. Píší si a skypují s jinými skřítky
po celém světě, ale mají i řadu přátel mezi lidmi. náš neposeda se například

kamarádí s eskymáckou holčičkou grondou.

O Neposedovi
  a jeho kamarádech 10. díl

ahoj, jak
se máš?

Dobře. Je tu
hodně sněhu.

u nás ne. Přile se
podívat.

ale jak?

Pošlu ti 
husu idu.

vra se
do vánoc!

teple se
oblékej.

ahoj, všichni
tě čekáme!

když přiletěla ze severu husa ida, neposeda 
se jí posadil za krk a pořádně se držel. 
kamarád fujavec zafoukal a byli na severu 
natotata.

určitě.

vy nebydlíte
v iglú?

my ne, ale babička
s dědečkem ano. pojedeme k ní

brzy na návštěvu.

co to máš? sněžnice, vezmi
si je také.

na nich tady
na sněhu chodíme.
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Neposeda si pobyt u eskymáků hodně užíval. Lovili ryby, pozorovali velryby, mrože a tuleně na moři. 
Jednoho dne grondin tatínek zapřáhl psy do spřežení a vydali se k babičce a dědečkovi na sever.

vítejte,
pojĎte se ohřát!

do sněhové
kupky?

uvidíš, jaké
je tam teplíčko.

jdeme ven.

opatrně, toulá
se tu medvědice.

a má medvídě.

Jee, tamhle
je medvídek.

rychle pryč!

uaa!
to bude večeře!

chyŤte se!

děkujeme,
lištičko.

chytili se lišky za ocásek, medvědici utekli a schovali se do iglú. když odtáhla s nepořízenou, nasedli zas 
na saně a psi je odvezli do grondina domova. když potom neposedu husa za pomoci větru fujavce dopravila 

zpátky k mamince a tatínkovi, měl jim i všem ostatním skřítkům ve skalách hodně co vyprávět.



Co se nám sem zatoulalo? 
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Než Čiperka opustil severní polární oblasti, pochopitelně si také vyzkoušel jízdu se psím spřežením. Byla to taková 
rychlost, že se mu z toho hlava zatočila a vzpomínky pomíchaly. To je vidět i na Čiperkově obrázku. Odhalíš v něm
6 nesmyslů?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jižní pól Čiperku přivítal pověstnou polární září. Obloha hrála všemi možnými barvami. Veverčák se pokusil tu krá-
su vyfotit. Ale fotoaparát nějak zlobil a barvy se z něj vytratily. Ty je jistě dokážeš doplnit. Čísla ti v tom pomohou.

Polární záre

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Sladcí tučňáci
Co budeš potřebovat:

Jdeme na to:

S tučňáky byla taková zábava, že na ně Čiperka doma ještě dlouho vzpomínal. Na Vánoce pak překvapil celou rodi-
nu sladkými tučňáky. Jejich příprava není vůbec těžká. Jestli chceš, Čiperka tě to naučí.

  Máslo pořádně rozmíchej s cukrem a přidej mleté ořechy a piškoty. 
  Vypracuj vláčné těsto.
  Těstem naplň formičku na vosí hnízda, pořádně upěchuj a vyklop. Tělo tučňáka je hotové.
  Arašídovou pomazánkou jej přilep na piškot.
  Rozehřej čokoládovou polevu a tučňáka do ní namoč tak, aby mu zůstalo bílé bříško.
  Jako křídla použij půlky mandlí a přilep je k tělu.
  Z kandovaného ovoce vykrájej zobák a oči a přilep je na hlavičku.
  Nech pořádně zaschnout.

Sice je to trochu piplavá práce, ale Čiperku to tak bavilo, že si vytvořil svoji vlastní kolonii  tučňáků. 
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  70 g mletých piškotů    80 g mletých ořechů    100 g moučkového cukru    100 g másla
Na dokončení:    asi 30 piškotů    čokoládovou polevu    asi 30 mandlí

  kandované ovoce    arašídovou pomazánku Dolcezza

4

1

3

Čiperka v kuchyni

2



V kolonii tučňáků
Z tučňáků byl Čiperka vysloveně nadšený. Pozoroval jejich směšnou chůzi, legrační sjíždění z kopců, mistrovské po-
tápění i bleskurychlé vyskakování na břeh. V každé kolonii bylo tučňáků nepočítaně. Ale ty je jistě snadno zvládneš 
spočítat a stejně hravě si poradíš i s dalšími úkoly.

  Kolik tučňáků je na obrázku? Výsledek zapiš do kroužku.
  Kolik tučňáků má na hlavě čepici? Výsledek zapiš do čtverečku.
  Kolik si tučňáci postavili sněhuláků? Výsledek zapiš do trojúhelníčku.
  Domaluj do obrázku tolik sněhuláků, aby jich bylo stejně jako tučňáků v čepici. 

21
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Čiperka o tučňácích vyprávěl také své kamarádce klaunce Pepině. Ta si pro něj připravila vánoční překvapení - vy-
robila mu tučňáka z balónků. Je to sice trochu složitější, ale ty to určitě zvládneš taky.

Co budeš potřebovat:
  černý a bílý dlouhý balónek    pumpičku    fix

Jdeme na to:
  Oba balónky nafoukni, na konci jim nech asi 3 cm nenafouknuté. Druhý konec zauzluj. Teď k sobě dobře

     zauzlíkuj konce s uzlíky.
  Postupovat budeš z této spojené části balónků.
  Na bílém balónku udělej dva menší buřtíky a zkruť je. To je základ hlavičky.
  Černý balónek obtoč kolem těchto buřtíků (zapadne do drážky mezi nimi) a zakruť kolem předchozího závitu 

     (krček) bílých buřtíků. Bílé buřtíky vykukují po stranách černé smyčky.
  Ze zbývající části černého balónku vytvoř tři stejné dlouhé buřtíky. Druhý přehni zpět ke krku a stoč společně 

     s prvním buřtem. Třetí ohni dolů a zakruť kolem ohybu mezi prvním a druhým buřtíkem. Vzduch se natlačí do 
     nenafouknuté části a vytvoří malý ocásek. Máš hotová záda a také křídla budoucího tučňáka.

  Nyní na bílém balónku vytvoř jeden maličký buřtík - zobáček.
  Hned pokračuj tvarováním bříška - delší bílý buřtík, který obtočíš kolem spoje u ocásku.
  Ze zbytku bílého balónku vytvaruj nohy. Odhadni polovinu zbytku balónku a v tomto místě balónek zatoč kolem

     spoje u ocásku. Jedna nožka je hotová.
  Stejně postupuj i s druhou nohou. Konec balónku ohni směrem k předchozímu spoji a opět zde zatoč.
  Teď už jen fixem domaluj oči.

Čiperka i Pepina ti blahopřejí, tučňák je hotový!

Klaunka Pepina 
& dvoubarevný tučňák

1 2
3

4 5
6



Řešení úkolů
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Str. 6
Není spřežení jako spřežení: 6 rozdílů

Str. 11
Polární kvíz: Inuité

Str. 14
Zvířata a sněhuláci: 1c, 2d, 3a, 4e, 5b

Str. 18
Nesmysly: Medvěd panda, růže rostoucí ve sněhu, kočka místo psa ve spřežení, krtek, čáp, směrovka na WC

Str. 21
V kolonii tučňáků: Na obrázku je 26 tučňáků. 8 tučňáků má na hlavě čepici. Tučňáci si postavili 5 sněhuláků, to 
znamená, že do obrázku jste měli dokreslit další 3 sněhuláky.




