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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
venku se udělalo teplíčko, proto jsem vytáhl koloběžku a vyrazil za kamarády do města. Jenže hned
na začátku městečka mě zastavil policista a pustil se
do mě, kdo prý mě učil dopravní předpisy! No, kdo!
Nikdo přece! My v lese nic takového nemáme, protože to nepotřebujeme. Já si většinou vesele hopsám
z větve na větev, a protože v lese je stromů dost,
s ostatními veverkami si nepřekážím. Strýček jezevec
i bratránek medvěd chodí tak rozvážně a pomalu, že
s nimi rozhodně žádná kolize nehrozí. Sova Emilka
buďto sedí na větvi, nebo létá noční oblohou. Nepamatuji se, že by někdy mluvila o nějakých letových
dopravních předpisech. A to je Emilka nejchytřejší
lesní tvor!
Díval jsem se tedy na pana policistu dost vyjukaně.
Naštěstí byl moc hodný a všechno mi vysvětlil. Ukázal
mi dopravní značky, popsal mi, jak funguje semafor,
jaké předpisy musí dodržovat auta, cyklisté i chodci. Pak jsme si spolu stoupli k největší křižovatce a já
jsem se pokoušel určit, kdo komu dává přednost.
Po několika hodinách jsem byl docela zdatným dopravním odborníkem a mohl jsem se na koloběžce
pustit do ulic. V prodejně COOPu jsem se stavil pro
zmrzlinu a objevil jsem tam báječnou magnetickou
obrázkovou knížku věnovanou dopravě. Paní prodavačka mi vysvětlila, že za své nákupy můžu sbírat sáčky s magnetkami a vytvořit si vlastní kolekci dopravních značek, prostředků i postaviček. V knížce si pak
na plánku města můžu zkoušet nejrůznější dopravní
situace.
Moc se mi to líbilo. Vám se určitě taková knížka také
bude hodit. Vždyť po městě se pohybujete mnohem
častěji než já. Neváhejte tedy a zajděte si pro ni do
nejbližší prodejny COOP.
Hodně zábavy vám přeje Čiperka
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Soutěže o ceny
I při zvládání dopravních situací se dá soutěžit a bavit
se. Naše další várka soutěžních úkolů tě o tom jistě přesvědčí. Nové soutěže najdeš na těchto stránkách:
Křížovka – Dopravní značky 		
Moje značky

str. 4
str. 6

Výherci z minulého čísla
Křížovka Karkulka: Karkulčina babička opravdu
slavila „svátek“. Následující pětice může slavit, že poslala správné řešení a štěstí se na ni usmálo. Odměna tentokrát nemine těchto pět luštitelů: Martin Záleský (7 let), Adéla Antoniová (7 let), Ester Němcová
(9 let), Nela Zdražilová (4 roky), Bohumil Bednář (5 let).
Kraslice: Kraslice s mysliveckými a vlčími motivy byly
opravdu povedené. Je vidět, že Čiperkovým příznivcům nechybí fantazie a šikovnost. Na dárkový balíček
od společnosti Druchema se mohou těšit: Jan Stančík (6 let), Tereza Marešová (9 let), Zuzana Indráková
(9 let), Markéta Trávníčková (8 let), Štěpán Poduška (8 let).

POZOR!

E lektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz

Kreslení nás baví
Překresli podle vzoru naše obrázky.
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Když správně spojíš všechna
čísla, odhalíš další dopravní
prostředek, na kterém se rádi
projíždějí děti i dospělí.
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K řížovka

Dopravní značky

Bez znalosti dopravních značek se na chodnících a silnicích neobejdeme. Vyzkoušej si, jak jsi na tom
s jejich znalostí ty. Doplň do křížovky správné názvy. Tajenka ti prozradí dopravní prostředek, který
Čiperka využil k prozkoumávání města.
Tajenku pošli do 31. května 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.
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Už máš magnetickou obrázkovou
knížku Doprava ve městě? Tam
všechny názvy těchto značek najdeš.

Najdi chybu
Čiperka při svých toulkách městem navštívil také studio se spoustou televizních obrazovek. Neběžely zde však ani
pohádky, ani seriály. Policisté na nich sledovali záznamy z bezpečnostních kamer a dávali bedlivý pozor, jestli se
někdo nedopouští dopravních přestupků. Náš veverčák jim chvilku pomáhal a odhalil hned čtyři porušení dopravních předpisů. Najdeš je i ty?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Navrhujeme značky
Systém dopravních značek se Čiperkovi zalíbil. Rozhodl se, že by něco podobného mohli mít i u nich v lese. Když se
sešel se svými lesními kamarády, podělil se s nimi o svůj nápad. Zvířátkům se zalíbil a hned začala značky vymýšlet.
Nejprve jim však Čiperka musel vysvětlit rozdíl mezi zákazovými, příkazovými, výstražnými a informativními značkami.
Ty jej určitě znáš, proto pro tebe nebude problém spojit druh značek se správnými obrázky.

Zvířátka se s chutí pustila do vymýšlení.
Šlo jim to jako po másle a tobě to určitě půjde také.
Navrhni následující lesní dopravní značky.
Zákaz zpívání v noci (zákazová)
Stezka pro mravence (příkazová)
Pozor, blechy (výstražná)
Krmelec (informativní)

Moje značky
Pokud se ti navrhování dopravních značek líbilo, potěší tě i Čiperkova soutěž. Vymysli a nakresli vlastní zákazovou, příkazovou a výstražnou značku. Dopiš jejich názvy a vše nám pošli
do 31. května 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
– značky“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
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V čem se liší ?

Jaký dopravní předpis je na obrázcích porušo

ván?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Na obrázcích vidíš děti, které jedou v autě. Auto vypadá na obou snímcích stejně, děti také. Přesto je tam 5 rozdílů.
Najdeš je?
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Jelen, liška, nebo kůň?
dnes jsme zvyklí jezdit v autech, autobusech, na kolech, na bruslích. Kdykoliv pospícháme, nějaký
šikovný dopravní prostředek se hodí. Jak to ale bylo v dávných dobách, kdy ještě tyto technické vymoženosti neexistovaly? I tehdy si lidé dokázali poradit. Třeba jako tři kamarádi, o kterých vypráví náš
dnešní příběh.
Smolíček, Budulínek a Horymír byli odmalička nejlepšími kamarády, přestože pocházeli z dost rozdílného prostředí. Smolíček vyrůstal v lese a vychovával jej statný jelen se zlatými parohy. Budulínek žil s babičkou a dědečkem v malé chaloupce u lesa. Horymír byl šlechtický synek, který se nejraději ochomýtal ve stájích a pomáhal
štolbovi pečovat o koně. Největší péči věnoval bělouši Šemíkovi, kterého dostal od otce
k narozeninám.
Ať z lesa, z chaloupky či z panského domu, kluci jsou všichni
stejní. Vymýšlejí lumpárny a nejspokojenější jsou, když mohou
zmizet z dohledu všech dospělých, lítat a halekat po lesích a dokazovat si, kdo je rychlejší, silnější, odvážnější.
Také naši tři kamarádi se ochotně pouštěli do kdejakého dobrodružství.
Jednoho dne přijel Horymír do lesa na svém koni Šemíkovi, aby
se před kamarády vytáhl.
„To je toho!“ pokrčil rameny Smolíček, „koně má kdekdo. Ale já
jezdím na jelenovi! A toho žádný z vás nemá!“
„Jelen, nebo kůň. Není to jedno?“ vložil se do hovoru Budulínek,
„vydrápeš se na hřbet, pohodlně si
sedíš a co z toho? To umí každý! Ale
udržet se na liščím ocase, to je pravé
umění, které vyžaduje celého chlapa! A já to dokážu!“ hrdě se bušil do hrudi Budulínek.
Jak už to mezi kluky bývá, strhla se rvačka. Ani jeden z nich nechtěl připustit, že
by jezdil na něčem horším než jeho kamarádi. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby
lesní pěšinkou zrovna nešla Karkulka na návštěvu k babičce. Společnost jí dělali polepšený vlk a myslivec. Překvapeně se zastavili, chvilku bitku pozorovali,
ale pak myslivec mezi kluky skočil, roztrhl je od sebe a každý si od něj vysloužil výchovný políček. V lese se totiž nekřičí a ani rvačky nejsou povolené.
„Co se to tady děje?“ zahromoval myslivec. „Jelen je lepší!“ volal Smolíček.
„Ne, kůň! Ten je odvážnější,“ odporoval Horymír. „Liška, liška! Je hbitější,“ hádal se Budulínek. „Tak dost!“ zahartusil myslivec, „jestli se nedokážete domluvit, uspořádejte závod. Takhle se spory řeší mezi kamarády. Rozhodně ne nějakou hloupou pranicí.“ Klukům se myslivcův nápad zalíbil. Jen nemohli přijít
na to, jak by takový závod měl vypadat. „Tak víte co?“ ozvala se Karkulka, „já
se tady v lese schovám, myslivec na jiné místo ukryje můj košíček a vlk schová
můj čepeček. Kdo z vás všechno najde a donese k mé babičce, vyhrál.“
To se všem líbilo. Domluvili se, že závod začne v pravé poledne. Pak se Karkulka
vydala lesní pěšinkou, aby si našla vhodnou skrýš. Vlk popadl do zubů její čepeček
a zmizel v nedalekých skalách. Myslivec se chopil opuštěného košíku a zamířil k lesní
říčce.
Do startu zbývalo ještě dost času. Smolíček běžel za jelenem a Budulínek za liškou, aby je poprosili o pomoc při
závodě.
Těsně před polednem se závodníci znovu sešli na mýtině. Smolíček nasedl jelenovi na hřbet, Horymír se vyhoupl
do Šemíkova sedla, Budulínek se uvelebil na liščím ohonu. Role startéra se ochotně ujala sojka a v pravé poledne
svým pronikavým křikem závod spustila.
Závodníci vyrazili ke skalám, kde zmizel vlk s Karkulčiným čepečkem. Jelen i Šemík svižně přeskakovali mohutné
balvany, liška se bez problémů protáhla sebemenší skulinkou mezi skalisky. Tak se dostali až hluboko do skal-
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ního bludiště. Tam, na dně uzoulinké průrvy zářil Karkulčin čepeček. Jelen strčil do otvoru hlavu, ale mohutné
paroží jím neprošlo. Šemík se snažil do nízkého průchodu poskládat své dlouhé nohy, ale skalní průrva jej přesto
dál nepustila. Zato liška se i s Budulínkem hbitě protáhla a za chvilku své soupeře nechala daleko vzadu.
„Tady, Smolíčku, neuspějeme,“ připustil Horymír a společně vyrazili hledat Karkulčin košíček. Klikatou stezkou
se vydrápali na vrchol skal. Jelen byl celou dobu vpředu, zdolávání skal mu nedělalo nejmenší problémy. Šemík
se snažil, co mu síly stačily, ale přece jen trochu zaostával. Po chvíli jej dohnala i liška s Karkulčiným čepečkem
na hlavě.
Pak však pěšina z ničeho nic skončila na vrcholku nejvyšší skály. Dole zurčela řeka a na jejím vzdálenějším břehu ležel hledaný košík. Jelen i liška se otočili a vydali se najít jinou cestu. Ale Šemík neohroženě popošel až ke
skalnímu převisu.
„Dokážeš to?“ zeptal se ho Horymír.
Bělouš souhlasně pohodil hlavou, rozběhl se a skočil do hlubiny. Dopadl přímo do rozbouřené vody a statečně
plaval na druhou stranu. Tam Horymír vítězoslavně pozvedl košík a uznale poplácal svého koně. Netušil, že podobný skok si v dospělosti se Šemíkem ještě jednou zopakuje.
Budulínek s liškou měli čepeček, Horymír se Šemíkem košíček. Ale kde je schovaná Karkulka?
Všechny tři dvojice prohledávaly les křížem krážem. Až v nejvzdálenějším cípu se v hustém ostružiní začervenala
Karkulčina sukýnka.
Liška si myslela, že uspěje podobně jako ve skalních průrvách. Jenže ostružinové šlahouny se jí zamotaly do srsti
a trny se zasekly do huňatého liščího ohonu. Podobně dopadl i Šemík. Horymír se snažil neodbytné ostružiní
vymotat z koňské hřívy, ale všetečné křoví jeho pokusům odolávalo.
Smolíček to chvilku pozoroval a pak něco potichu zašeptal jelenovi do ucha. Ten sklonil hlavu a svým mohutným
zlatým parožím si postupně klestil cestu až k ukryté holčičce. Smolíček si ji posadil za sebe a vyrazili k babiččině
chaloupce.
Před vrátka dorazili všichni současně. Jelen nesl na zádech Smolíčka a Karkulku. Šemíkovi seděl v sedle Horymír
a svíral košík. Liška měla švihácky nasazený čepeček a na
ohonu vezla Budulínka.
„No jo, ale kdo vyhrál? Jelen, liška, nebo kůň? Kdo je nejlepší?“ bezradně se ptali všichni kluci.
Karkulka se usmála, nevěřícně zavrtěla hlavou a prohlásila: „Copak vám to pořád ještě nedošlo? Vyhráli přece
všichni. Jsou to nejlepší přátelé, jaké máte, protože jsou pro
vás schopni udělat naprosto cokoliv. Co víc byste chtěli?“
A měla pravdu. Přátelství se přece nemusí v žádné soutěži dokazovat. Mít dobrého kamaráda je ta největší výhra.
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Dopravní omalovánka
Vybarvi obrázek.
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Zvířátka v autobuse
Pečlivě si prohlédni náš obrázek. Pak jej zakryj a pokus se zodpovědět všechny otázky.

Kolik je v autobuse sedadel?
Kolik sedaček je prázdných?
Kolik zvířátek stojí?
Které zvířátko řídí autobus?
Kde sedí myška?
Kdo sedí vedle lišky?
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Stavíme z načky
Zahraj si na dopravního experta a do našeho plánku města rozmísti dopravní značky.
Každou vystřihni a dej ji na správný oranžový puntík.
Na kterou křižovatku by se podle tvého názoru hodily semafory?

gnetické
Mnohem větší herní plán města najdeš v ma
obrázkové knížce Doprava ve městě.
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Cesta na nákup
Dojeď z domova do prodejny COOP na nákup. Dávej ale pozor, musíš dodržovat dopravní předpisy.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Cyklistu vybarvi.

Podařilo se ti už ve sběratelské akci
Doprava ve městě získat magnetek
nějakého dopravního prostředku,
kterým by se dalo do prodejny dojet?
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Počítáme se značkami
Seřaď značky podle povolené rychlosti od nejnižší po nejvyšší.

Červeně zakroužkuj rychlosti, kterými se smí jet v obci.
Žlutě zakroužkuj maximální povolenou rychlost mimo obec.
Zeleně zakroužkuj nejvyšší povolenou rychlost na dálnici.

Sečti čísla na poznávacích značkách, výsledky zapiš.

1S3 2402

6E9 9839

2M9 9797

5K8 1999

3B1 2691

1H5 3416

2C9 8397

2P8 5637

3J7 4887
Teď srovnej značky do tabulky podle vypočítaných výsledků od nejvyššího po nejnižší.
Jestli máš vše správně, měla by poznávací značka odpovídat uvedenému kraji.

SPZ

Kraj
Pardubický
Olomoucký
Karlovarský
Jihočeský
Vysočina
Plzeňský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Neúplné puzzle
Vystřihni jednotlivé dílky a slož puzzle. Jeden kousek ti ve skládačce bude chybět. Dole na stránce máš však na
výběr hned ze čtyř dílků. Stačí jen zvolit ten pravý.

Jak se jmenuje dopravní značka, která má
ky?
stejný tvar jako některé dílky naší skládač

1

2

3

4
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O Neposedovi

  a jeho kamarádech

12 . díl

Neposeda se kamarádí s vojtou, který jezdí na prázdniny k dědečkovi a babičce do vsi za lesem,
kde skřítkové bydlí. co ti dva toho spolu zažili! a jednou vojta neposedu pozval na návštěvu k nim domů.

ale já to
neumím.

co budeme
dělat?

kde si
hrajete?
uvidíš.

hrát fotbal.

to umí každý.

vojta vzal míč a spolu s neposedou došli na hřiště ve dvoře, kde už byli další kluci ze sousedství.
za chvíli už neposeda běhal po hřišti stejně jako ostatní.

to je toho.
já dám deset
gólů!

jen se
vytahuješ.

góóóól!

koukejte, jakou
dám pecku.

jo, ale nad
branku.

míč nám
utekl!

jsi kanón!
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míč přeletěl plot hřiště, uličku mezi domy, trávník a kutálí se po silnici. neposeda se za ním rozběhne.
po silnici jede auto a míč se mu kutálí přímo pod kola.

pozor,
jede auto!

co to je?
mám ho!

stůj!!!
to je můj
kamarád z lesa.

to je nějaký
skřítek!
neposedo,
co tě to napadlo?

mohlo to
dopadnout hůř.

chtěl jsem
míč chytit.

nauč ho, že nesmí
běhat po silnici.
pak už nikoho nebavilo hrát fotbal. vojta šel s neposedou domů. druhý den spolu odjeli do vsi za lesem,
kde bydlí skřítci. vojta zůstal u babičky a dědečka a neposeda se vrátil do skal.
jak ses měl
ve městě?

nooo ...

tobě se tam
nelíbilo?
jezdí tam
moc aut.
že ty ses s někým
málem srazil,
vi?

tak musel neposeda s pravdou ven. rodiče byli rádi, že to pro tentokrát dobře dopadlo, a neposeda slíbil,
že až příště bude blízko nějaké silnice, určitě po ní nebude běhat.
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Čísla k zapamatování
Vytvoř správné trojice: telefonní číslo, povolání, automobil.

112

Společná tísňová linka pro celou Evropskou unii.
Z mobilu se na ni dovoláš i bez SIM karty, nebo dokonce i v místech, kde není signál tvého operátora. Při volání na tísňovou linku musíš zachovat klid
a sdělit následující informace:

Co se stalo.
Kde se to stalo.
Je někdo zraněný.
Hrozí nějaké další nebezpečí.

Tvé jméno a telefonní číslo.

Z útržků sestav záznam hovoru na tísňovou linku.
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Z jedn
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o
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ekutin
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Jmenuji se fretka Bětk
a a mé
telefonní číslo je 112
233 445.
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n,

Která důležitá informace
v tomto telefonátu chybí?

K neho
dě
na k řiž došlo v Čipe
ov
rk
a J e z e v a t ce u l i c M e o vě
d vě d í
čí.

Aby tě lépe viděli
Aby to Čiperkovi při projížďce městem slušelo, vybarvi mu jeho sportovní oblečení.

na silnici,
rčák v ydává
ve
ve
š
á
n
se
Protože
flexní
přilby také re
ě
m
ro
k
ít
m
y
měl b
t.
yl dobře vidě
prvky, aby b
Dok resli mu

je.
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Zmrzlinový semafor

Na křižovatkách se Čiperkovi nejvíc líbily semafory a také dopravní policisté, když řídili dopravu. Byl nadšený, jak
všichni reagují na změnu barvy či pokyn policisty, poslušně se zastaví, nebo se naopak rozjedou. Ještě nadšenější
byl, když jej jeho kamarád od dopravní police naučil připravovat zmrzlinový semafor. Červená na něm znamenala
„zasedněte ke stolu“, žlutá „chopte se lžiček“ a zelená „pusťte se do zmrzliny“.
Tak se do ní spolu s Čiperkou a naším policistou pusť.

1

eb ov at :
Co bu de š na se m afor po tř

podle chuti
etany ke šlehání • med
sm
2
•
y
roh
tva
é
kk
mě
2
•
čů
lin • šťávu ze 2 pomeran
• 150 g jahod nebo ma
lcezza
ky s oříškovou náplní Do
• 4 měkk á kiwi • trubič

Jdeme na to:
Smetanu ušlehej.
Tvaroh smíchej s medem. Pozor, nepřeslaď ho – ovoce
zmrzlinu ještě přisladí a příliš cukru škodí zoubkům.
Do tvarohové směsi zlehka vmíchej připravenou smetanu.
Zmrzlinový základ rozděl na tři části.
Do první vmíchej rozmačkané jahody nebo maliny, do
druhé šťávu z pomerančů, do třetí rozmačkaná kiwi.
Všechny tři zmrzliny dej zamrazit.
Oříšková trubička ti poslouží jako stojan semaforu.
Dej ji do podlouhlé misky nebo na talíř. Na ni umísti kopeček zmrzliny z kiwi, kopeček pomerančové zmrzliny
a kopeček jahodové (malinové) zmrzliny.
Ke startu připravit,
pozor... dobrou chuť!

2
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3

Vyrob si auto svých snů
Automobil můžeš sice řídit až od 18 let, ale vyrobit si vůz svých snů můžeš třeba teď hned. Čiperka tě naučí rychlou
metodu, jak vysněné auto získat.

Co k tomu budeš potřebovat:
barevné čtvrtky zalamovací nůž (s tím necháš pracovat někoho z dospěláků)
lepidlo svou fotografii

tužku

nůžky

S chutí do toho:
Buď na barevnou čtvrtku obkresli naši šablonu, nebo si navrhni vlastní vůz.
Autíčko vystřihni.
Tuto základní barvu karoserie budeš nyní doplňovat barevnými proužky.
Nastřihej si tedy pruhy barevného papíru a popros někoho z dospělých, aby ti zatím na autíčku vytvořil
zalamovacím nožem průřezy.
Těmito průřezy provlékej proužky papíru stylem nahoru, dolů, nahoru, dolů...
Z tmavého papíru vystřihni kola, ze světle modrého okna a vše nalep.
Posledním krokem je nalepení fotky řidiče – tebe.
Šťastnou cestu a hodně kilometrů bez nehod!
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Balónková
Pep i n a č a r u j e
dopravní plácačka
Čiperka barvitě Pepině vylíčil své zážitky ve městě i setkání s dopravním policistou. Když klaunka viděla jeho nadšení, rychle mu ze dvou balónků vykouzlila dopravní plácačku, aby si veverčák spolu se zvířátky mohl vyzkoušet
řízení dopravy na lesních pěšinkách. Jestli chceš, pusť se do plácačky s námi.

Co budeš potřebovat:
dlouhý bílý balonek

kulatý červený nebo zelený balonek

pumpičku

Jdeme kouzlit:
Nafoukni bílý balonek, na konci nech asi pěticentimetrový nenafouknutý ocásek. Druhý konec zauzluj.
Nafoukni a zauzluj balonek (červený, když chceš vyrobit plácačku – stopku, zelený na plácačku – jeď).
Barevný balonek by měl mít průměr asi 15 cm.
Kolem barevného balonku obtoč jako prstenec bílý balonek.
Nenafouknutý bílý konec využij k důkladnému zakroucení, aby vnitřní balonek nevypadával.
Plácačka je hotová. Vyrob si červenou i zelenou variantu, abys byl zcela připravený řídit dopravu na hřišti.

2.

3.
4.

1.
7.

5.
6.
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Řešení úkolů
Str. 5
Dopravní přestupky: skákání panáka na silnici, cyklista se nedrží řidítek,
přecházení na červenou, auto na kruhovém objezdu v protisměru.

Str. 7

Str. 13

5 rozdílů

Cesta na
nákup

Str. 14
Kraje a poznávací značky

Kraj

SPZ

Součet

Pardubický

6E9 9839

44

Olomoucký

2M9 9797

43

Karlovarský

5K8 1999

41

Jihočeský

2C9 8397

38

Vysočina

3J7 4887

37

Plzeňský

2P8 5637

31

Jihomoravský

3B1 2691

22

Královéhradecký

1H5 3416

20

Středočeský

1S3 2402

12
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