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Ani lesní skřítkové nezapomněli na to, že jste soutěživí 
a hraví. Připravili si pro vás řadu zajímavých úkolů. Za 
některé z nich na vás čekají lákavé ceny. Soutěžní úkoly 
tentokrát najdete na těchto stránkách:

  Křížovka Lesní stromy                 str. 4
  Šiškování                    str. 15
  Čiperkův dopis                    str. 23

  Křížovka Dopravní značky: Vyšla vám v tajence 
dopravní křížovky koloběžka? Blahopřejeme, jste ex-
perty ve znalosti dopravních značek. Čiperkova šťast-
ná tlapka tentokrát vybrala tuto pětici luštitelů: Radim 
Roháč (8 let), Ondřej Ivanič (8 let), Halena Střelcová 
(7 let), Jaroslav Sečkář (10 let), Filip Petrčka (4,5 roku).

  Moje značky: Zákaz smrkání nebo zákaz stavě-
ní škol. Ano, i takové značky jste vymysleli a Čiper-
ka se při jejich prohlížení moc pobavil. Za fantazii
i smysl pro humor budou odměněni: Adéla Šrám-
ková (11 let), Nikola Pechová (10 let), Eliška Miklová
(10 let), Zuzana Vencová (10 let), Daniela Kolářová (7 let).

Soutěže o ceny

Ahoj, holky a kluci,
chystáte se někam na prázdniny? Já jsem se vydal do 
jednoho nádherného lesa. Možná si řeknete: „Co to je 
za nesmysl, vždyť Čiperka v lese celý rok bydlí, tak proč 
tam ještě jede na prázdniny?“

Ale les, kam jsem se vypravil, není jen tak obyčejný. 
Žije v něm velké množství lesních skřítků, se kterými 
jsem se staral, aby v lese bylo všechno tak, jak má být, 
aby se tam všem návštěvníkům líbilo.

A nemyslete si, přemluvit hříbky, aby krásně rostly, ja-
hody, aby se červenaly, šišky, aby nepadaly nikomu na 
hlavu, to dá pořádnou práci.

Skřítkové mě toho hodně naučili. Spousty věcí jsem 
vůbec netušil, a to bydlím v lese celý život! A proto-
že se s vámi o své znalosti vždy rád podělím, připravil 
jsem si pro vás speciální číslo časopisu, kde se to lesní-
mi skřítky jen hemží.

Také jsem ze svých prázdnin napsal dopis babičce. 
Jenže ouha! Některá slova se v něm rozmočila, a tak 
babička složitě odhadovala, co jí to vlastně píšu. Vy jí 
ta slůvka určitě pomůžete doplnit – stačí jen vyřešit 
pár úkolů. A jak je mým dobrým zvykem, pro úspěšné 
luštitele tu mám zase připravenou pěknou hromádku 
odměn.

Tak s chutí do čtení, do soutěžení a hlavně do prázd-
nin!

Báječné léto vám přeje
veverčák Čiperka

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Kreslení nás baví
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Ve Skřítkovském lese se všechno pomalu chystá na prázdninový nával turistů. Odstraňují se poslední ne-
plechy. Skřítek Smrčinka přepočítává smrkové šišky, Jedlík češe jedlové větvičky a Muchomůrek zdobí 
houbové klobouky puntíky. Čiperka skřítkům pomáhá. Ty se jistě také s chutí přidáš. 

  Na jedlovou větvičku
     dodělej jehlice.

  Dokresli druhou     polovinu smrkové     šišky.

  Muchomůrce by
jistě slušely puntíky 
na klobouku.
Dokresli je.
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Na to, aby lesní skřítkové řádně plnili své povinnosti, dohlíží lesní strážce. Kdo jím je, zjistíš z Či-
perkovy křížovky. Stačí správně doplnit názvy stromů, jejichž větvičky nebo listy mají skřítkové na 
čepičkách.
Tajenku pošli do 31. července 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.

Tajenka je zároveň také chybějícím slovem číslo 3 v Čiperkově dopise na straně 23.

Lesní stromyKřížovka
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Největší starosti dělají skřítkům nepořádní hosté, kteří po sobě zanechávají doslova spoušť. Rozkopané houby, po-
lámané větve, rozházené odpadky. Třeba jako na této mýtině. Čiperka ji sice pomohl skřítkům uklidit, ale pár věcí 
přehlédl. Ty jistě zapomenuté odpadky rychle odhalíš.

Řešení úkolu najdeš na straně 23. 5

Co do lesa nepatří



Kdo je starší?
Skřítek Jedlík nezískal své jméno podle toho, že by toho tolik snědl, ale podle toho, že ve Skřítkovském lese má na 
starosti všechny jedličky. Kromě toho se věnuje také všemožnému měření a zkoumání stromů. Čiperkovi vysvětlil, 
že v tomto lese se podle obvodu kmene dá určit stáří stromů. Čím větší obvod, tím starší strom.

  Zapiš do tabulky v Jedlíkově notýsku výsledky jeho měření. Stromy seřaď od nejmladšího (nej-
menší obvod kmene) po nejstarší. Pokud budeš postupovat správně, získáš slovo číslo 6 do Čiper-
kova dopisu.

  Podle zjištěných údajů doplň následující 

     věty o stáří zkoumaných stromů.

Bříza je      strom.

Borovice je mladší než 

Nejstarší strom je 

Modřín je                                       než olše.

Habr je 

než modřín a                                 než dub.



Čiperkův palouček
Skřítkové dali po několika dnech Čiperkovi na starosti jeho vlastní palouček, aby jej připravil pro lesní hosty.
Pochopitelně mu nachystali také podrobný seznam, co kde má být. Pomoz Čiperkovi splnit všechny úkoly a klidně 
na palouk dokresli také to, co by se tam líbilo tobě.
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prostřed Skřítkovského lesa se nachází perníková chaloupka. Nedivte se, podobné stavení se ukrývá 
v každém pořádném tajemném či kouzelném lese.
V této perníkové chaloupce žije stará skřítka Mandlinka, která pro všech-

ny skřítky peče lahodné perníky sypané mandlemi. Lesní skřítci jsou totiž straš-
ně mlsní a po mandlových perníčcích by se utloukli.
Když se přiblížila oslava Smrčinkových narozenin, zaskočil Čiperka za 
Mandlinkou a požádal ji o opravdu speciální perníček. „A jak by sis jej 
představoval, Čiperko?“
„Nejlepší by byl perníkový dort, alespoň třípatrový!“
„No, to bude pěkná fuška! K tomu budu potřebovat nějaké pomoc-
níky. Jen těch mandlí, co se bude muset vyloupat!“ děsila se Man-
dlinka.
„Já ti moc rád pomůžu,“ sliboval Čiperka.
„Počkej,“ přerušila jej skřítka, „neslyšíš něco? Mně se zdá, že mi ně-
kdo loupe perníček!“
Mandlinka a Čiperka vyběhli z chaloupky, aby zjistili, kdo si dovoluje 
ničit skřítce domeček. U okna stáli pejsek a kočička a každý z nich měl
v ruce pořádný kus sladkého okenního parapetu.
„No, to jsou k nám hosté!“ hartusila Mandlinka, „kdepak jste to viděli, okusovat 
někomu střechu nad hlavou!“
„Chtěl bych podotknout, že neokusujeme střechu, ale okno,“ upřesňoval pejsek, „a moc se oba omlouváme, my 
jsme netušili, že v perníku někdo bydlí. Já i kočička perník milujeme, a nemohli jsme prostě odolat.“
„Dobře, dobře,“ pousmála se skřítka, „ale teď mi všichni tři pomůžete upéct nejen nové okno, ale i perníkový dort 
pro Smrčinku.“
„Rádi,“ zaradovala se zvířátka. „S přípravou dortů máme bohaté zkušenosti,“ chlubila se kočička a mrkla spikle-
necky na pejska.

Mandlinka rozdala svým pomocníkům zástěry a dali se do práce. Za chvilku 
však pejsek našpicoval uši: „Mandlinko, myslím, že je zase nějaký mlsný jazý-
ček u chaloupky.“
„Kdo mi to zase loupe perníček?“ vyběhla rozzlobená Mandlinka na dvorek.
„To jsem já, krteček,“ ozvalo se tenkým hláskem. Pod lavičkou u okna se krčil 
krtek a perníkové drobky měl všude v kožíšku. „Já jsem se snažil prokousat 
perníkem otvor pro svou kamarádku myšku. Myslel jsem si, že by se jí v per-
níkovém domečku líbilo a bylo by jí tu dobře,“ natahoval krteček moldánky.
„Ty i myška alou do chaloupky, zástěrky na sebe a pomůžete nám,“ rozhodla 
hodná skřítka, „a kdoví, možná se myška také dočká perníkového domeč-
ku.“
Krtek vesele zatleskal, doběhl pro myšku a zapojili se do přípravy perní-
kového těsta.
„Já na pečení moc nejsem,“ upozorňoval krtek, „mně jde spíš příprava 

slavnostních nápojů. Tak kdyby to nevadilo, připravil bych na Smrčinkovu 
oslavu něco opravdu moc dobrého.“

„To já zase dorty peču moc rád,“ olizoval se pejsek.
„Jé, to já moc dobře vím. Něco jsem o tom četla,“ vypískla vesele myška.
„Dost řečí,“ přerušila je Mandlinka, „Smrčinkovy narozeniny se blíží a my máme práce až nad hlavu.“
Zvířátka se pustila do práce. Čiperka se projevil jako přeborník na louskání oříšků a loupání mandlí. Pejsek měl 
dostatek síly na propracování těsta. Kočička s myškou připravovaly marcipánové ozdoby.
Krtek se tvářil tajemně, v kotlíku pořád něco míchal, ochutnával a přisypával do něj další a další přísady.

Perníková chaloupka



Úkol pro děti:
Krteček a myška se nechali s dortem vyfotit, pro jistotu dvakrát, 
kdyby se jedna fotka nepovedla. Vydařené jsou sice obě, ale přece 
jen tam je pět drobných rozdílů. Najdi je.

Pokud chceš Kr-
tečkovy bublinky 
také ochutnat, 
není nic jedno-
duššího. Najdeš 
je na pultech 
prodejen COOP. 
A protože to je 
dětské pití, tak 
sice krásně šumí, 
ale neobsahuje 
alkohol.

Za chvilku radostně zvolal: „Hotovo!“ Jenže ouha! U pusy se mu udělala obrovská bublina. Rostla a rostla, až se 
do ní vešel celý krtek. Pak se bublina i s krtkem pomalu začala vznášet ke stropu chaloupky.
„Jé,“ vypískla myška, „krtek vyrobil bublifuk! S tím si určitě užijeme spoustu legrace, ale pít jej raději nebudu.“
Všichni chvilku pozorovali krtkův bublinový let, pak vzala Mandlinka jehlu, bublinu propíchla a padajícího krtka 
zachytila do své široké zástěry.
„Děkuji, Mandlinko,“ poděkoval krteček, „to byl jen první pokus. Pochopitelně úspěšný, bublifuk se na oslavu 
taky hodí. Teď se teprve pustím do přípravy slavnostního nápoje. A kdybyste chtěli vědět, bude také s bublinka-
mi!“ holedbal se krtek.
„Dobře, dobře, a my honem zpátky k dortu!“ zavelela skřítka.
Z velké díže přelili těsto do dortových forem a šup s ním do pece. Na rozdíl od jiných perníkových chaloupek se 
v této do pece dává opravdu jen perníkové těsto.
Upečené a vychladlé placky potřela Mandlinka marmeládou a složila z nich velikánský třípatrový dort. Zatímco 
jej kočička a myška zdobily marcipánovými ozdobami, pustili se Čiperka s pejskem do mytí nádobí a úklidu cha-
loupky. Krtek dál míchal své tajuplné lektvary a Mandlinka se vytratila do 
zadní místnosti. „Hotovo,“ zvolaly kočička a myška od dortu.
„Hotovo,“ zvolali Čiperka a pejsek od nádobí.
„Hotovo,“ zvolal krtek od kotlíku.
„No, to je nádhera,“ zvolala Mandlinka, když uviděla nejen
nazdobený dort, ale i uklizenou chaloupku.
„No, to je dobrota,“ dodala, když ochutnala krtkův nápoj.
„Že jste mi všichni tak dobře pomáhali, mám pro
každého malý dárek,“ dodala skřítka a každému zvířátku
podala tác přikrytý ubrouskem.
Pejsek pod ubrouskem objevil velikou perníkovou
kost. Kočička perníkové zrcátko a hřebínek. Čiperka
se radoval z ohromného perníkového oříšku. Krtek
radostí skákal nad novým perníkovým rýčem.
No, a myška plakala štěstím nad vlastní perníkovou
chaloupkou. To už se ale pomalu scházeli lesní skřítkové
v čele s oslavencem. Všichni Smrčinkovi popřáli hodně zdraví
a ať mu smrčky pěkně rostou. Předali mu dárky, Mandlinka na stůl
postavila perníkový dort, krtek rozléval do ořechových skořápek svůj bublinkový nápoj, myška s kočičkou fou-
kaly z bublifuku jednu bublinu za druhou a pejsek s Čiperkou se dali do zpěvu. A o této vydařené narozeninové 
oslavě se ve Skřítkovském lese ještě dlouhou vyprávělo.



Lesní matematika
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Skřítkové musí také pravidelně kontrolovat zásoby a počítat, kolik šišek chybí na stromech, kolik listů a jehličí 
jednotlivé stromy poztrácely, kolik hub ještě nevyrostlo. Je to namáhavá práce, proto jsou skřítkové rádi, když 
jim pomůže nejen Čiperka, ale i ty.

  Vypočítej jednotlivé příklady, za výsledky dosaď písmena z naší tabulky.
     Získáš slovo číslo 1 do Čiperkova dopisu.
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Dva paloučky 
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Břízek a Smrčinka se Čiperkovi pochlubili 
obrázky svých palouků. Ačkoliv vypadaly 
na první pohled úplně stejně, Čiperka v 
nich svým bystrým zrakem nalezl 5 roz-
dílů. Protože máš očko stejně bystré, jistě 
se ti to také povede.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Navíc v soutěži
400× Chupa Chups

taška exkluzivně pro Vás,
zákazníky COOP

 www.chupachups.cz

 LENOVO Yoga tab 3 8
55×

kUp  
3 vYrobky

CHUPA CHUPS  
a vyhraj

ICE AGE: COLLISION COURSE TM & © 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

165×

110×

660×

110×
Kniha

Osuška

Magnetky 

Batůžek

DOBA LEDOVA_COOP Ciperka_210x99_V02.indd   1 19.05.16   15:20
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Větrná neplecha
Skřítkové už si mysleli, že mají hotovo a že je všechno na léto přichystáno. Vtom ale zafoukal větřík Škodík a všech-
nu jejich práci zničil. Také z našeho obrázku zbyly jen rozfoukané cáry. Vystřihej je a správně je slož dohromady.

Pokud si budeš chtít obrázek nalepit, doporučujeme ti lepidlo Herkules.
Milovníci skládání puzzle si už jistě pořídili také Herkules Na puzzle.
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Ve Skřítkovském lese se nachází zázračný Křišťálový vodopád. Aby se k němu lidé dostali, musí jim skřítci vyznačit 
cestu. K vodopádu se dá dojít buď od hájovny, nebo od perníkové chaloupky.

  Červeně zakresli cestu k vodopádu od hájovny, žlutě od perníkové chaloupky.

Turistické bludiště

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jedlíkova teta jezdí po lese na hlemýžďovi. Prý se tak všude rychle do-
stane. Asi ve Skřítkovském lese žijí jiní hlemýždi než u nás. Pokud z hle-
mýžďovy ulity vyškrtáš všechny číslice, získáš jméno Jedlíkovy tetičky 
a zároveň i slovo číslo 2 v Čiperkově dopise.

Tetiččin hlemýžď
sice jezdí strašně rychle,
skřítka ale přesto stihne
za jízdy sbírat houby. 
Podívej, co jich našla!
Zakroužkuj všechny lišky, seřaď
je od nejmenší po největší. Získáš tak 
slovo číslo 4 v Čiperkově
dopise.

Výlet s tetičkou
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Smrčinka slaví narozeniny a všichni kamarádi jsou pozvaní na velkolepou hostinu. Každý pochopitelně 
donese také nějaký dárek. Smrkový skřítek má nejraději předměty ze šišek. Proto se Čiperka rozhodl, 
že ze šišek vytvoří hodná lesní strašidýlka. Les mu k tomu poskytl dostatek materiálu.
Ty zde určitě také najdeš vše potřebné. K tomu si navíc připrav lepidlo Herkules, kterým budeš jednot-
livé části spojovat. Na oči můžeš použít průhledné prázdné obaly od léků.  Víc ti už jistě radit nemusí-
me, šiškové postavičky hravě zvládneš. Tak ti alespoň ukážeme, jaká strašidýlka Čiperka pro Smrčinku 
vyrobil.

Šiškování

Podařil se ti opravdu úžasný šiškový výtvor? Poděl se o něj. Pošli nám jeho obrázek a můžeš vyhrát 
některou z báječných Čiperkových cen.
Své výtvory pošli do 31. července 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 „Čiper-
ka – šiška“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Šiškování
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O Neposedovi
  a jeho kamarádech 13 . díl

Čiperko,
vstávej!

To už je 
ráno?

Potřebujeme 
tvou pomoc!

Tady máš
snídani. Vezmu

ořechovou buchtu 
i skřítkům.

Už jdu!

Co mám dělat?

To je moc důležitá práce. Skřítkové sebrané šišky usuší, až se z nich vysypou semena. Ta zasadí, a když z nich
vyrostou semenáčky, přesadí je, kam je potřeba, aby byl les pořád krásně hustý. Pro Čiperku je sbírání šišek zábava.

To máme 
hromadU!

hurá, jsou prázdniny! I skřítkové chodí do školy, a tak se radují, jak si dva volné měsíce užijí.
Navíc přijel za tetičkou, veverkou májou, Čiperka. Budou si společně užívat mnohá dobrodružství,
ale také dělat užitečné věci. Na to jsou prázdniny jako stvořené.

Chytej!
mňam, semínka 

jsou sladká.

Ze špiček smrků 
sbírat šišky.

až je usušíme, 
dostaneš.
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Zavoláme
hejkala.

Na pasece jsou 
divné děti.

hejkal děti 
zahnal pryč. 

ale odpoledne 
přišly na paseku 

zas. a co to
dělají? Snášejí 

na hromadu 
dříví. To je zlé.

oheň krásně
hoří.máš špekáčky?

Pozor,
chytla tráva!

Les hoří!

hop a skok, Čiperka rychle přeskákal z jednoho stromu na druhý, až byl ve vesnici a řekl hasičům, co se stalo. Skřítkové 
zatím házeli na plamínky hlínu a písek, aby se oheň nerozšířil dál. hasiči hned naskákali do auta a za chvíli už hasili 

požár na pasece.

Běžím pro
hasiče!

Zasloužíte
pochvalu.

dobře víme,
že v lese se oheň 
zapalovat nesmí!

díky vám
neshořel celý les.

honem pryč!

Kopou do
muchomůrek

a dupou
v borůvčí.

Co dělají?

mám.



Fotka na památku 

18

Pomalu se přiblížila doba, kdy měl Čiperka opustit Skřítkovský les a své nové kamarády. Na rozloučenou se 

všichni společně vyfotili. Ovšem snímek byl jen černobílý. Ty jej však jistě dokážeš pestře vybarvit.



     Mezi houby nepatří:
a) ryzec kravský (P)
b) klíněnka jírovcová (U)
c) lošák jelení (Č)

3

       V lese se nesmí:
a) sbírat houby (K)
b) zhluboka dýchat (S)
c) hlasitě křičet (H)

1

Čiperkův lesní kvíz
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Náš veverčák se toho od skřítků hodně naučil. Ze získaných lesních znalostí si pro tebe připravil malý kvíz. 

Zvládneš ho? Určitě ano. Z písmen u správných odpovědí získáš slovo číslo 5 do Čiperkova dopisu.

      Na obrázku je:
a) hadovka (O)
b) zmijovka (A)
c) dešťovka (L)

2

     Na obrázku je větvička:
a) borovice (B)
b) jedle (J)
c) smrku (S)

4

www.vestzlin.cz

let Vestlet Vest
2020

 chutnají všem

       Muchomůrka citronová je:
a) jedlá houba (I)
b) jedovatá houba (Y)
c) druh citronu (M)

5



Jdeme na to:

Lesní skřítkové milují houbové pokrmy. Proto si pro Čiperku na rozloučenou připravili houbové lívance.

  Slaninu a houby dospěláci nakrájí
     na kostičky a orestují na sádle.

  Ty mezitím odděl žloutky od bílků.
  Žloutky smíchej s mlékem, bylinkami

    a moukou. Dochuť solí, pepřem
    a kmínem.

  Přidej slaninu s houbami a těsto
    pořádně promíchej, aby bylo hladké, bez pucků.

  Připravené těsto nech odležet a z bílků ušlehej tuhý sníh.
  Sníh zlehka vmíchej do těsta.
  Lívance opeč nasucho na rozpálené pánvi dozlatova z obou stran.

       Čiperka a lesní skřítkové ti přejí dobrou chuť.

20

Skřítkové vaří
Houbový lívanec

1

3

2

Co budeš na lívance potřebovat:

• 250 ml mléka • 125 g polohrubé mouky • 2 vejce • 4 hříbky

• 50 g slaniny • 1 lžíce sádla • 1 hrst nasekaných bylinek

(jakýchkoliv, které ti chutnají, třeba pažitka, tymián, petrželka)

•1 lžička soli • mletý pepř • mletý kmín  



Papír s vůní lesa
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Čiperka si pro každého skřítka připravil malý dárek. Vždyť se k němu všichni chovali báječně a zažil s nimi fantas-
tické prázdniny a pořádnou řádku veselých i dobrodružných příhod! Dárky proto vybíral opravdu pečlivě a velkou 
pozornost věnoval také jejich zabalení. Dokonce si na to vyrobil vlastní papír.
Zkus to také. Na konci školního roku se ti k tomu skvěle budou hodit popsané školní sešity.
Na loukách a v lesích najdeš spousty dalšího užitečného materiálu k dotvoření
originálního papíru.

Co k tomu budeš potřebovat:
  Jakýkoliv starý papír kromě novinového.

     Tiskařská barva by totiž v tvém výtvoru nadělala dost velkou neplechu.
  Lepidlo Herkules
  Libovolné ozdobičky – těmi mohou být vylisované kytičky, lístky, větvičky,

     jehličí, koření, barevné provázky apod.

S chutí do toho:
  Starý papír natrhej na malé kousky, ty dej do mísy a zalij vodou.
  Nech přes noc namočené.
  Druhý den rozmačkej papír na kaši. Buď se do toho pusť holýma rukama,

     nebo použij mixér. Kašička musí být opravdu jemná, aby se výsledný výtvor netrhal.
  Do kašičky přidej alespoň 1 lžíci lepidla. To zaručí větší pevnost papíru.
  Na kuchyňský vál rozlož utěrku, na ni dej balicí papír.
  Z kašičky vymačkej přebytečnou vodu a zbylou směs rovnoměrně rozprostři na připravenou podložku.
  Podle své fantazie poklaď ozdobičkami a celé přejeď kuchyňským válečkem. Ozdobičky se zatlačí do papíru

     a povrch se srovná a vyhladí.
  Teď nastává fáze sušení. V zimě na topení, v létě na sluníčku.
  Po usušení můžeš ještě přes látku papír přežehlit, aby se vyhladil.

Barevné tipy:
Ruční papír můžeš pochopitelně také barvit. Stačí do kašičky přidat
potravinářské barvy.
Ale pokud chceš využít přírodní zdroje, nabízíme malou inspiraci.

Modrá – borůvky

Červená – jahody, šťáva z červené řepy nebo mletá paprika

Žlutá – koření kari

Hnědá – káva, vývar z cibule

Lepidlo Herkules ti pomůže nejen při tvorbě ručního papíru,
ale pochopitelně také při lepení nejrůznějších výtvorů ze dřeva,
papíru i plastu. Máš jej ve svém výtvarném kufříku?
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 Klaunka Pepina
    a kouzlo-nekouzlo 

4.

6.

5.

Na rozlučkové slavnosti se také objevila Čiperkova kamarádka klaunka Pepina. Protože skřítkové mají rádi kouzla, 
slíbila, že je jedno speciální naučí. Zároveň si z nich ale trochu vystřelila.
Protože jistě miluješ legraci stejně jako lesní skřítci, nauč se Pepinino kouzlo-nekouzlo s mizejícím prstem. Poznáš, 
v čem spočívá její žertík?

Jdeme čarovat:
  Levý ukazováček sevři v pravé dlani.

  Třikrát na dlaň foukni.

  Prst vytáhni, dlaň nech sevřenou a „zmizelým“ prstem na ni třikrát poklepej.

  Raz, dva, tři! Rozevři dlaň. Tradá, prst v ní není, zmizel.

Skřítkové chvilku překvapeně valili oči, ale pak se dali do takového smíchu, až se za břicha popadali. Během chvilky 
čarovali úplně všichni a prsty „mizely“ jak na běžícím pásu.

Dobrá zpráva pro všechny kamarády naší klaunky. Pepina má konečně vlastní webové stránky. Dozvíte se na 
nich, co všechno Pepina umí i jak ji kontaktovat, pokud byste si ji chtěli na vlastní oslavu pozvat.
Jukněte tedy na www.klaunka-pepina.cz



Řešení úkolů
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Pokud máš vyřešeno všech šest soutěžních úkolů, máš také šest slov. Doplň je do Čiperkova 
dopisu. Buď celý dopis, nebo jen chybějící slova ve správném pořadí nám pošli do 31. červen-
ce 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 – dopis“. Neza-
pomeň připojit své jméno, adresu a věk.

str. 11
Dva paloučky
– rozdíly

str. 5
Do lesa nepatří:
banánová slupka,
ponožka,
prázdná láhev, 
krabička sirek,
brýle

str. 13
Turistické bludiště

Milá babičko,
moc Tě zdravím ze svého lesního prázdninového pobytu. Našel jsem tady spoustu 

………………            (slovo číslo 1).
Každý den hodně sportuji. Běhám, skáču z větve na větev, učím se plavat. Skřítek 

Jedlík mě učí poznávat všechny stromy a keře. Jeho teta ………………      (slovo číslo 2) 

se zase vyzná ve všech houbách a lesních plodech. Já se od ní učím, které plody můžu 

jíst a které jsou naopak jedovaté, a proto bych se jich neměl raději ani dotýkat.

Celý den na nás i celý les dává pozor ……………      (slovo číslo 3). Ta má na starosti 

ihned hlásit všechny nepravosti a škody, které se v lese objeví. Mám tu také své po-

vinnosti. Sbírám ………………     (slovo číslo 4), které nevychovaní turisté v lese pohazují. 

Starám se o nemocné ………………     (slovo číslo 5), do kterých špatní lidé kopli. Pomá-

hám skřítkům odstraňovat nalomené větve i rozviklané ………………      (slovo číslo 6), 

aby náhodou na někoho nespadly. Je toho moc, co mají lesní skřítkové na starosti. 

Ale všichni své úkoly plní rádi, protože mají radost, když se v jejich lese lidem

i zvířátkům líbí. A ještě větší radost mají, když jejich les nikdo neničí.

To je zatím asi všechno. Zase Ti brzo napíšu. Posílám velikou pusu.

          Tvůj Ciperka

Soutěž — Dopis
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od 1. 6. do 31. 7. 2016.

Více na www.coca-cola.cz
nebo www.coopclub.cz/cocacola

VYHRAJ ZÁJEZD
DO MONAKA

ZA HONZOU
KOLLEREM

A DALŠÍCH
100 SKVĚLÝCH CEN

 1.  Nakup nápoje Coca-Cola
v minimální hodnotě 50 Kč.

 2. Schovej si účtenku.
 3.  Vyplň formulář na

www.coopclub.cz/cocacola
 4. Zahraj si soutěžní pexeso a vyhraj!

Coca-cola grilovani.indd   1 26.5.2016   13:52:45


