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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
užíváte si sluníčka a volných dnů? Já ano. Jakmile jsem
se vrátil ze svého letního pobytu ve Skřítkovském lese,
pustil jsem se s kamarády do dalších prázdninových
dobrodružství.
Fretka Bětka mě přesvědčila, že bych měl co nejvíce
sportovat. S bratránkem medvědem jsem vymyslel
lesní stopovanou. Strýček jezevec mě po večerech učil
hrát všechny možné karetní hry. Bobr Emil mě konečně naučil plavat. Na louce u lesa jsme všichni často seděli kolem ohýnku, opékali špekáčky, žaludy a oříšky
a zpívali jednu písničku za druhou.
Také jsem navštívil svoji kamarádku klaunku Pepinu.
A představte si, že v jejím městečku zrovna probíhala pouť! Já vím, vy jste na pouťové atrakce zvyklí, ale
pro mě je to vždycky velká událost. S Pepinou jsme na
pouti strávili mnoho hodin. Ochutnali jsme spousty
sladkostí, až mě z toho trochu bolelo bříško. Vyzkoušeli jsme všemožné bláznivé atrakce, až se mi z toho
točila hlava.
Co všechno jsem s Pepinou na pouti zažil, jsem pro vás
pochopitelně napsal a nakreslil do dalšího čísla vašeho
oblíbeného časopisu. Příjemnou zábavu.
Veselé pouťové zážitky a krásný zbytek léta
vám přeje veverčák Čiperka.

Soutěže o ceny
Jestli se ti nezatočila hlava z kolotočů a dalších pouťových atrakcí, pusť se do našich soutěžních úkolů. Čiperka a klaunka Pepina ti drží palce a přejí hodně štěstí.
Křížovka Pouť
Klaun
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Výherci z minulého čísla
Křížovka Lesní stromy: Protože lesní stromy perfektně znáte, velice rychle jste odhalili, že lesním strážcem
je „sojka“. Za své znalosti se na dárek můžou těšit: Sofie
Světlíková (4 roky), Štěpán Fiala (4 roky), Barbora Austová
(6 let), Zdeňka Kalašová (10 let), Jaroslav Stejskal (13 let).
Šiškování: To by jeden nevěřil, jací úžasní skřítkové se
dají vyrobit ze šišek, doplněných trochou trávy, jehličí či
květin. Opět jste nás přesvědčili o své nekonečné představivosti, která nám udělala radost. Čiperka na oplátku
malým dárkem potěší tyto „šiškotvůrce“: Karolína Šalamounová (8 let), Monika Kolouchová (5 let), Jakub Krajíc (9 let), Jakub Müller (6 let), Denisa Hegerová (13 let).
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Čiperkův dopis: Z Čiperkova dopisu se vytratila
slůvka „kamarádů, Bedlinka, sojka, odpadky, houby,
balvany“. Za jejich nalezení bude odměněna tato pětice úspěšných hledačů: Lucie Hrudičková (7 let), Anežka Špongrová (7 let), Josef Hořava (8 let), Šimon Grela
(4 roky), Pavel Kovařík (5 let).

POZOR!

Elektronickou verzi Čiperky naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz

Kreslení nás baví
Bez perníčků se neobejde žádná pouť. Ovšem naše perníkářka nestihla všechny perníčky nazdobit.
Pomůžeš jí?

Dokresli druhou
polovinu perníkového
srdce.
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K řížovka

Pouť

Kam se vlastně Čiperka na pouť vypravil? Jméno našeho pouťového městečka ti prozradí naše tajenka. Stačí jen správně doplnit názvy typických pouťových atrakcí a laskomin.
Tajenku pošli do 30. září 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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7.

Na střelnici
Na pouť do našeho městečka přijely hned dvě střelnice. I když se zdají být
úplně stejné, liší se. Najdeš 6 rozdílů?

Pozor lepí!

Lepení do
školy
i pro zábavu

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Skákací domeček
Originální skákací domeček COOPu se nafukuje,
tento však musíš spolu s Čiperkou a Pepinou postavit
z jednotlivých cihliček.

Nezapomeň obrázek slepit pomocí lepidla Herkules Na puzzle.
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Hopsa, hejsa do domečku
Domeček máš postavený, teď už ho zbývá jen vybarvit. Pak se můžeš pustit do skotačení.
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Pouťová pohádka
ámo, usmaž koblížky,“ prosil zase jednoho letního dne Paleček svou maminku. Tentokrát mu
však matka nedala za úkol donést z lesa šišky,
ale jen se nevěřícně podivila: „V tomhle vedru mám stát
u plotny a smažit koblížky? To nemyslíš vážně, Palečku!“
„Tak alespoň perníčky. Nebo koláče,“ loudil malý mlsoun dál.
„Kdepak, žádné sladkosti nebudou! Jestli chceš, pojedeme v
neděli k tetě do Malíčkova na pouť. Tam bude perníčků až až.“
„Hurá,“ zajásal Paleček, „to je bezvadný nápad! Už se nemůžu
dočkat.“
V neděli ráno rozbil Paleček prasátko a přepočítal své penízky, aby věděl, na kolik atrakcí může jít, kolik růží může pro
maminku vystřelit a kolik perníčků si může koupit.
V Malíčkově nejdříve navštívili tetičku. Paleček měl radost,
že tam byl i jeho bratranec Ukazováček. Alespoň měl parťáka na pouťové
zážitky. Ovšem z Ukazováčka se za poslední rok stal pěkný cvalík a lenoch, kterému se na pouť
vůbec nechtělo.
„Pojď,“ přesvědčoval ho Paleček, „zažijeme spoustu legrace. A můžeme si koupit i něco dobrého na zub.“
Na to ovšem Ukazováček slyšel a s mírným funěním vstal ze židle, obul se a vyrazil.
Bratranci nejprve zamířili k houpačkám.
„Rozhoupáme je tak, že poletíme kolem dokola,“ těšil se Paleček. Když se však Ukazováček nasoukal na sedačku,
nezbylo v houpačce místo ani pro malou myšku, natož pro Palečka.
„To nevadí, nejdřív pořádně rozhoupám já tebe a pak se vystřídáme,“ rozhodl Paleček.
Opřel se do houpačky, ale loďka s vypaseným klučinou se ani nepohnula.
„Zaber víc,“ povzbuzoval ho Ukazováček.
„Nejde to,“ zklamaně prohlásil Paleček, utíral si zpocené čelo a rovnal namožená záda.
„Chceš pomoct?“ ozval se tenký hlásek. Paleček se ohlédl
a uviděl dozlatova vypečený koblížek, jak se na něj zvědavě
dívá.
„To bys byl moc hodný, děkuju.“
Koblížek se zapřel o Palečka, Paleček o houpačku, tlačili, tahali, ale loďkou nepohnuli na žádnou stranu ani
o myší vous.
„Já vám taky pomůžu,“ ozvalo se po chvilce. Na cestě stál
malý perníček.
A znovu se Paleček opřel do houpačky, koblížek o Palečka,
perníček o koblížka. Ovšem s houpačkou nehnuli.
Ukazováček začal plakat. Trochu ze smutku, mnohem více
vzteky, že je takový neohrabaný tlouštík.
„Můžu se k vám přidat?“ U houpaček se objevil propletený preclík.
Počtvrté se Paleček opřel do houpačky. Koblížek o Palečka, perníček o koblížka a preclík o perníčka. Raz, dva, tři!
Houpačka se trošilinku pohnula, ale hned se zase vrátila
na původní místo.
„No, ještě kousek a bylo by to!“ zvolal naštvaně Paleček. „Zkusme to
ještě jednou! Až řeknu tři, všichni pořádně zabereme.
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A ty, Ukazováčku, se snaž povyskočit, aby se houpačka odlehčila. Tak pozor – raz, dva, tři!“
Paleček, koblížek, perníček a preclík napřeli všechny své síly. Ukazováček se snažil co nejvíce povyskočit. Houpačka se sice rozpohybovala mnohem více, ale jakmile cvalda dopadl, opět s hromovým zaduněním ztuhla na
místě.
„Když vám pomůžu i já, určitě se to podaří,“ píplo to za Palečkovými zády. Na kameni tam stál kulaťoučký bonbonek a předváděl své svalíky.
„Tak jo, ještě jednou to všichni zkusíme. Na tři zatlačíme a Ukazováček nadskočí.“
Paleček za houpačku, koblížek za Palečka, perníček za koblížka, preclík za perníčka, bonbonek za preclíčka. Raz,
dva, tři. Pětice siláků zabírá, Ukazováček skáče – a houpačka se dává do pohybu!
Hou, hou, loďka letí na jednu stranu, na druhou. Paleček ji s kamarády znovu a znovu postrkují a houpačka létá
výš a výš.
Ukazováček radostně výská a po tvářích mu tečou slzy štěstí.
„To byla paráda!“ vydechne nadšeně, když z houpačky sleze. Děkuju, kamarádi, a slibuju, že přestanu mlsat a začnu víc sportovat. Žádné koblížky, perníčky, preclíky a bonbony už jíst nebudu. Pomohly mi víc venku než uvnitř
mého břicha.
Oba bratranci pak se svými novými kamarády zažili na pouti ještě řadu veselých příhod. Ale to už je jiná pohádka.

Úk o l y p r o dě t i :
1. Vybarvi obrázek.
2. Vystřihni naše pohádkové hrdiny a správně je srovnej do řady podle toho, jak se postupně
k rozhoupávání přidávali.

3. Ve které známé české pohádce se také objevuje motiv postupného přibírání dalších pomocníků?
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Na autíčkách
Autodrom patří k nejoblíbenějším pouťovým atrakcím. Také Čiperka s Pepinou si jízdu v autíčkách pořádně užili.
Důkaz vidíš na obrázku. Pořádně si jej prohlédni, pak jej zakryj a pokus se zodpovědět všechny otázky pod obrázkem.
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Jakou barvu má autíčko, v němž jezdí Pepina?

Kdo jezdí v autíčku číslo 3?

Kolik autíček je na obrázku?

Jaké číslo má Čiperkovo autíčko?

Jaké je nejvyšší číslo na autíčku?
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Čiperk a se rozhodl, že
jako správný gentleman
vyvede Pepinu ze
strašidelného hradu.

Ovšem cestou se nějak
zamotali a potřebují tv
ou
pomoc.
Ukaž jim cestu ven.
Dávej však pozor, zuby
si na vás brousí nejedno
strašidlo.
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Čtyři na střelnici
Myslivec, Paleček, Čiperka a vlk se sešli na střelnici. Každý vystřelil jednu květinu, ovšem různého druhu, odlišné
barvy a na různý počet ran.
Naše nápovědy by ti měly pomoct odhalit, kdo získal růži, pivoňku, jiřinu a lilii.
Víš, čí květina byla růžová, žlutá, červená nebo oranžová?
Podařilo se ti zjistit, kdo potřeboval 3, 4, 5 či 10 broků?
Spoj každého střelce se správnou květinou, té domaluj počet špejlí podle počtu střel
a květinu správně vybarvi.

jiřina

pivoňka

lilie

růže

Ná p ově d y:

in a je če rv en á.
• Či pe rkova kv ět
le če k.
• Li lii vy st ře lil Pa
vé
ilo k zí skán í rů žo
• M ys liv co vi st ač
kv ět in y 5 ra n.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

• Jiřina není červená ani růžová.
• Vlk potřeboval víc broků než Čiperka,
ale méně než myslivec.
• Myslivec nevystřelil růži.
• Lilie není žlutá.

Pouťové mlsání
Spoj pouťové pochoutky se správným stínem.

a

Čiperka někomu koupil
pouťové srdce. Písmenka
z něj ale opadala. Poznáš,
komu chtěl veverčák srdce
darovat?

d

c

b

a

d

c

b

a

b

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Záplava balónků
Balónkář nafoukl opravdu velké množství balónků. Ale jsou nějaké nedodělané. Potřebují osvěžit barvami.
Urči správně slovní druhy a podle barevné legendy všechny balónky vybarvi.

Podstatná jména		
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Zájmena 		

Přídavná jména
Číslovky

Slovesa

Klaun harmonika
Líbí se ti klauni a jejich stále veselé obličeje? Tak si spolu s námi jednoho vyrob.
Aby byl opravdu hodně veselý, je přímo harmonikový.

Co k tomu budeš potřebovat:
barevné papíry

nůžky

háčky na zavěšení

tužku

fixy

lepidlo Herkules

naši šablonu

Jak na to:
Na klaunovu hlavu můžeš využít naši šablonu nebo si vymyslet vlastní. Jednotlivé části překresli na barevné
papíry, vystřihni a slep.
Na tělo potřebuješ delší pruh barevného papíru – asi 3 cm široký a 20 cm dlouhý. Z tohoto pruhu poskládej
harmoniku.
Ruce tvoří dva proužky papíru široké asi 1 cm.
Na jeden konec harmoniky nalep hotovou hlavu. Pod ni můžeš přilepit velikou pestrobarevnou mašli.
Pak přilep ruce a na druhý konec harmoniky veliké klaunské boty.
Do klobouku nebo do vlasů udělej malou dírku, kterou protáhneš háček na zavěšení.

šabl

o ny

Klaun
Jestli se ti na poutích a cirkusech také ze všeho nejvíce líbí právě klauni, určitě se zapojíš do naší soutěže. Nakresli nebo vytvoř libovolného klauna a pošli nám jej do 30. září
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 – klaun“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
Nejlepší klauni budou odměněni dárkovým
balíčkem od společnosti Druchema.
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O Neposedovi

14. díl

  a jeho kamarádech

První měsíc prázdnin utekl jako voda. A také z druhého kmotříček Čas rychle ukrajuje dny.
Aby to neutíkalo, když se pořád něco děje! Možná si pamatujete, že skřítek Neposeda má kamaráda
Vojtu, který jezdí k babičce a dědovi do vsi za lesem.
Víš, co je
nového?

To taky,
ale hlavně…

Že sem přiletěla
kukačka?

No?

Kluci, peču
lívance.
Vezmeme si je
s sebou.

Přijely houpačky
a kolotoče!

Tak proč už tam
nejsme?

Neposeda vysypal pokladničku, ve které měl penízky za sběr borůvek a malin, dal mamince pusu,
sebral pro každého lívanec se skořicí a hurá do vsi.
Dobrá, kup ji
i mně.

Já jdu na
ruské kolo.

Jasně.

Počkej na mě,
koupím cukrovou
vatu.
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Ty jo!
To je vidět daleko.
Vidíš naši
skálu?

A taky hrad.

Jee, tady je štěně.
A jak je hubené!

Po ruském
kole se svezli
na kolotoči,
pak na horské
dráze.
Ale co se to
krčí pod
maringotkou?

Můžeme se tam
zítra vypravit.

Maž pryč,
potvoro!
Nikdo mě
nechce, každý mě
vyhání.
Co to děláte?
Chudinko.

Vy jste ale zlý!

Půjdeš s námi
k babičce.

Naše babička
je hodná.

Hurá, budu mít
své lidi!
Nebude se
zlobit?

Babička Flíčka hezky přivítala. Radost z něj měla i jezevčice Běta.
TeĎ bude mít s kým běhat po dvoře. A Vítek s Neposedou hned druhý den vzali Flíčka na výlet na hrad.
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Pouťoví siláci
Paleček, Malíček a Ukazováček si to na pouti
rozdali ve vzpírání. Kdo vyhrál?
Do tabulky nejprve zapiš hmotnost

Paleček
5

4 2,5

2,5 4

1

1

jednotlivých závaží, pak všechny hodnoty
sečti a zapiš naše siláky na stupně vítězů.

Ukazováček
6

3

2 3

2

1,5

1,5

2

3,5

3

4

4
3,5

Malíček

Hmotnost tyče

Hmotnost závaží

Součet

Pořadí

Paleček
Ukazováček
Malíček
Zodpověz správně všechny otázky:
Kolik kilogramů by si musel Paleček přidat/
ubrat, aby zvedl stejně jako Ukazováček?
O kolik kilogramů je Malíčkova tyč lehčí
než Ukazováčkova?
Kolik kilogramů uzvedli všichni tři
kamarádi dohromady?
Kolik kilogramů zvedli dohromady
Ukazováček a Paleček?
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Na pouti
Takhle to vypadalo v našem městečku během pouti. Všichni byli veselí, jen perníkářka se mračila, protože jí
zlobiví kluci poschovávali všechna perníková srdce. Schválně, kolik schovaných perníčků se ti podaří najít?
Obrázek dovybarvi.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Čiperka vaří

Ledová tříšť

O pouti neměl Čiperka na nějaké velké vyvařování čas. Potřeboval hlavně něco rychlého a osvěžujícího,
aby s kamarády vydrželi letní vedra a neuteklo jim nic z pouťové zábavy.
Během chviličky vyčaroval lahodnou ledovou tříšť. Ta přece k pouti také patří!

Jdeme na to:
Led dej do pevnějšího sáčku a ten zabal do utěrky.
Jako správný pouťový silák rozdrť led paličkou na maso.
Ledovou drť nasyp do sklenic.
Zalij sirupem. Barvy a příchutě můžeš libovolně kombinovat.
Sklenice ozdob např. kouskem ananasu, melounu nebo třešněmi.
Do každé sklenice vlož dlouhou lžíci a brčko.

Co b u d e š p o tř e b o
v a t:

• le d • ov oc n é si
ru py
• ov oc e dl e ch ut
i

Pravá pouťová ledová tříšť je hotová.

2
1

3

4
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Růže z papíru
Střelnice a růže z papíru k sobě patří jako léto a prázdniny, voda a koupání, Čiperka a oříšky. Ovšem náš veverčák se
při výrobě papírových květů neomezil jen na růže. V jeho střelnici se na špejlích předvádí hotová květinová zahrada. A přitom vytvořit papírové květiny není vůbec nic složitého!

Co k tomu budeš potřebovat:
krepový papír různých barev nůžky lepidlo Herkules (veverčák doporučuje tyčinku
Mizím – uvidíš, jestli je lepidlo všude správně naneseno, ale po zaschnutí po něm nezbude
žádná stopa) špejle vázací drátek nebo nit naše šablony

S chutí do toho:
Pro vybranou květinu si připrav příslušné okvětní lístky, listy a úzký pruh zeleného krepového papíru na omotání
špejle – stonku.
Okvětní lístky skládej kolem jednoho konce špejle a postupně tvaruj květ. Aby se květ nerozpadl, připevni jej
drátkem nebo nití.
Jeden konec připraveného zeleného proužku potři lepidlem, zakryj jím spodek květu s drátkem a proužek začni
omotávat šikmo kolem špejle. V pravidelných rozestupech umisťuj listy a zelený pruh přetahuj částečně přes ně.
Na konci špejle zajisti zelený papír lepidlem a přebytečný konec odstřihni.
Rukou dotvaruj listy i okvětní plátky do požadovaného vzhledu.

Tip:

Vodovkami můžeš domalovat barevné detaily květu.

Pivoňka
Vystřihni 6 středových lístků
a alespoň 20 větších okvětních lístků.
Čím více lístků budeš mít,
tím bohatší bude květ.

30 cm

Karafiát
Připrav si alespoň 30 cm dlouhý
pruh krepového papíru.
Nastřihej dle našeho vzoru.

Růže

středový

Vystřihni 6 menších středových
a 15 větších okvětních lístků.
Z menších vytvoř střed růže,
pomocí větších květ dotvaruj.

okvětní

Lilie

středový

okvětní

Z úzkých proužků papíru
ukruť středové tyčinky,
kolem nich přidej liliové
lístky.
tvar
listu

tvar listu
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Klaunka Pepina
Pepina se nechtěla nechat Čiperkou zahanbit a z balónku během chvilky vyčarovala svou vlastní květinu. Balónková květina se sice nehodí do střelnice, protože ráda praská, ale do vázy mezi ty papírové
střelnicové si ji dát můžeš.

Jdeme čarovat:
Nafoukni balónek, na konci nech delší nenafouknutý ocásek
a druhý konec zauzluj.

Co b u d e š p o tř e b o
v a t:

• dl ou hý ba ló n

ek • pu m pi čk u

U zauzlovaného konce vytvoř kroucením 8 malých buřtíků.
První tři buřty nech volné, ostatní stoč do kroužku a zakruť, aby se buřtíková smyčka nerozvázala.
Máš hotové okvětní lístky.
Středovým otvorem protáhni volné tři buřtíky. Vznikne střed květu.
Teď vytvoř jeden menší buřtík – začátek stonku.
Uchop balónek ve vzdálenosti asi 10 cm od krčku stonku, ohni jej ke krčku a zatoč.
Vznikl první lístek. Druhý lístek vytvoříš úplně stejně.
Tradá! Květina je hotová. A nemusíš se kvůli ní ani učit střílet do špejlí na střelnici!
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 pozvat na vlastní oslavu.
Jukněte tedy na www.klaunka-pepina.cz.

1.

3.

2.

7

4.

6.

5.
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Řešení úkolů
str. 5
Rozdíly
Str. 12
Čiperka: červená růže, 3 rány
Paleček: oranžová lilie, 10 ran
Myslivec: růžová pivoňka, 5 ran
Vlk: žlutá jiřina, 4 rány
Strana 13
Stíny: cukrová vata – c, srdce – c,
zmrzlina – b
Nápis na srdci: Klaunce Pepině
Strana 18
Pouťoví siláci:
1. místo – Malíček, 22 kg
2. místo – Paleček, 20 kg
3. místo – Ukazováček, 19 kg
Str. 19
Na obrázku je schováno 8 perníkových srdcí.
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