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I při karnevalových taškařicích si najdi malou chviličku 
na nové Čiperkovy soutěže. Určitě tě pobaví.

  Maškarní křížovka                       str. 4
  Maska                    str. 21

  Křížovka: Čiperka a jeho kamarádi na Štědrý den 
nejedli, protože chtěli vidět „prasátko“. Tahle křížovka 
pro vás byla opravdu snadná. Za úspěšné vyluštění ta-
jenky se na balíček od Druchemy mohou těšit: Karolina 
Martinovská (6 let), Lukáš Mezera (6 let), Nikola Hartma-
nová (4 roky), Tereza Helekalová (7 let), Anna Marečková
(10 let).

  Kolekce: Firmy vyrábějící čokoládové kolekce by si 
z vašich nápadů rozhodně vybraly mnoho zajímavých 
podnětů. Čiperka tentokrát odmění těchto pět figurko-
vých návrhářů: Vanesa Prokopová (3 roky), Daniela Ko-
lářová (8 let), Agáta Macková (2,5 roku), Nikola Dušková 
(11 let), Eliška Unzeitigová (10 let).

  Tajemný host: Zvířátka dělala velkolepé vánoční 
přípravy, protože je měl navštívit sám „Ježíšek“. Za 
správné zodpovězení všech Emilčiných otázek se na za-
jímavou výhru mohou těšit: Matěj Tříska (10 let), Alena 
Pavelcová (7 let), Jakub Sýkora (11 let), Matěj Utíkal (10 
let), Tereza Weberová (12 let).

Soutěže o ceny

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Ahoj kamarádi,

kozel Pankrác nám nedávno líčil, jak doma vždycky po-
máhal při přípravě masopustních koblížků a jak se dobře 
bavil, když sledoval masopustní maškary. Jeho vyprávě-
ní se nám moc líbilo. A taky se nám sbíhaly sliny na zla-
tavé koblížky, to přiznávám. Proto jsme se rozhodli, že 
uspořádáme lesní masopust.

Nějak se nám to však zvrtlo, takže výsledek vypadal jako 
něco mezi masopustem a proslulým karnevalem v Riu 
de Janeiru. Nám to ale vůbec nevadilo. Důležité je, že 
jsme se skvěle bavili. A to nejen při samotném maškar-
ním, ale i při vymýšlení a výrobě jednotlivých kostýmů.

Jak to během našeho lesního maškarního masopustního 
reje vypadalo, jsem pro vás zachytil na stránkách první-
ho letošního Čiperky.

Přeji vám, abyste se při čtení a hraní bavili stejně tak dob-
ře jako my při samotném karnevalu. A jestli vás čeká také 
nějaké to maškarní, nechte se námi inspirovat.

Váš veverčák Čiperka



Škraboškové kreslení
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Než vyrazíš na 
maškarní, musíš 
si opatřit pořádný 
kostým, nebo ale-
spoň škrabošku 
na obličej.
Z našich škrabo-
šek někdo půlku 
odstřihl.

  Zvládneš
    dokreslit
    chybějící část?

Další škraboška
je jen naznačená.

  Obtáhni ji
     a pestře
     vybarvi.

1
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Doplň názvy kostýmů z masopust-
ního průvodu. Z tajenky zjistíš, jak 
se také říká maškarnímu veselení.

Řešení křížovky pošli do 31. března 
2017 na adresu DELEX, Denisovo 
nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na 
e-mailovou adresu coopclub@co-

opclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy na-
piš „Čiperka – křížovka“. Nezapomeň připojit své 
jméno, adresu a věk.
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Maškarní křížovka
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Do lesa na maškarní vtrhla banda pirátů. Pochopitelně šlo o namaskovaná zvířátka, ale i tak vypadali piráti hrůzo-
strašně.   Najdeš dvě úplně stejné pirátské masky?

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Pirátská tlupa
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  Teď naopak musíš odhalit, v čem se naoko stejní piráti liší. Napovíme ti, že rozdílů je sedm.



Maškarní omalovánka
Viktor a Ludvík jsou známí lesní vtipálci. Moc se pobavili, když se převlékali za Červenou karkulku a lesní vílu.
Ty se jistě pobavíš, až budeš obrázek vybarvovat.
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Netopýr Radim se nemůže 
rozhodnout, v jakém kostýmu 
vyrazí do průvodu.
Proleť s ním naším
bludištěm ke
správné masce.
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 Netopýří
  bludiště
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Jak to doopravdy bylo
 s neposlušnými kůzlátky?
Všichni jsme jako malí poslouchali pohádku o tom, jak kůzlátka neposlechla svou maminku a otevřela vrátka 
mazanému vlkovi. Ale bylo to skutečně tak? V Čiperkově lese se tato pohádka vypráví úplně jinak.

malém domku na okraji lesa žila koza Líza se svými třemi 
dětmi. Líza byla po celém kraji vyhlášená jako výbor-
ná kuchařka, pekařka a cukrářka. Kdekdo si ji zval 

na nejrůznější oslavy, aby připravila vybrané lahůdky 
pro vzácné hosty.
Jednoho dne ji lesní zvířátka poprosila, jestli 
by pro ně neusmažila nadýchané koblíž-
ky na jejich lesní karneval. Líza souhlasila
a dala se do zadělávání těsta. Kůzlata jí 
pomáhala a všichni si k práci vesele pro-
zpěvovali: „Koblížku, koblížku, zahřeješ mě 
v bříšku.“
Když byly koblížky hotové, naskládala je 
Líza do košíku a připravila se na cestu do 
lesa.
„Nikomu neotevírejte a s nikým cizím se nebavte. 
Na míse máte nějaké koblihy, takže hlad mít nebudete. 
Já se do večera vrátím.“ Kůzlátka zamávala mamince a pustila 
se do hraní.
Líza mezitím dorazila do lesa, kde už se všechno chystalo na slavný 
maškarní rej. Líze šly oči kolem ze všech roztodivných kostýmů, které se kolem ní míhaly. Nevěřícně otáčela hla-
vou sem a tam a nedávala pozor na cestu.

Tak se stalo, že jí noha zajela do syslí nory. Lup! V kotníku 
jí prasklo a nešťastná Líza se natáhla jak dlouhá tak 

široká. Jak se snažila zachránit košík s koblížky, 
praštila se do hlavy, až se jí před očima roz-
tančily hvězdičky.
„Co se děje? Jsi v pořádku?“ ptala se vystra-
šená zvířátka.
„Nejsem. Nemůžu se postavit, jak já se teď 
dostanu domů k dětem?“
„Neboj, uděláme vozík a odvezeme tě,“ ko-
nejšila ji sova v kovbojském převleku, „med-
věd a bobr se hned dají do práce, strakapoud 
se ti podívá na nohu a já zatím zaletím k vám 
domů a uklidním tvé děti.“
Sova máchla křídly a byla ta tam. U chaloup-
ky zaťukala na dveře a zavolala: „Kůzlátka, 
pojďte sem honem, mám pro vás důležitou 
zprávu!“
Nejstarší Pepík se opatrně podíval kukátkem 
a zahlédl kovboje s kolty u pasu. Nenápadně 
varoval své sourozence, ať jsou potichu jako 
myšky.
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Když se z chaloupky dlouho nikdo neozý-
val, odletěla sova zpět do lesa.
„Nikdo mi neotevřel, nikdo mi neodpově-
děl,“ sdělila nešťastně zraněné Líze.
„Bodejť, moje děti jsou poslušné a vědí, 
že se s cizími nemají bavit,“ pousmála se 
Líza.
„Tak tam zaběhnu já,“ rozhodla se vlčice, 
„mě znají. Vždyť jsme si spolu často hráli 
na schovávanou!“ Jak řekla, tak také udě-
lala. Bleskurychle vyrazila po lesní pěšin-
ce, ani kostým si nesundala.
„Pepíku, Karlíku, Agátko, pojďte ven! Mu-
sím vám něco říct,“ volala vlčice před cha-
loupkou.
Tentokrát se ke kukátku přikradl Karlík. 
„Indián!“ vydechl nevěřícně, „musíme být 
potichu, a hlavně mu neotvírat! To by nás 
určitě postavil k mučednickému kůlu a pak ještě skalpoval!“
Když se ani po několikerém klepání a volání v chaloupce nepohnulo ani smítko prachu, vlčice zklamaně zamířila 
zpět k lesu.
„Tak ani já jsem neuspěla,“ rozhodila nešťastně rukama. Líza nevěděla, jestli má mít radost, jak vychované jsou 
její děti, nebo se má bát, že se k nim nestihne do večera vrátit a jim se něco stane.
„No to je taky nápad!“ durdil se starý vlk, „podívejte se, jak jste oblečené! Copak by někdo z vás otevřel kovbojovi 
s kolty nebo indiánovi s tomahavkem? Nechte to na mně, já to zařídím! Hlavně rychle dodělejte ten vozík, ať 
můžeme Lízu odvézt!“
Vlk rázně vykročil na cestu. Tentokrát se podívala nejmladší Agátka, kdo to buší na dveře.
„Červená karkulka?“ podivila se. Zašeptala to svým bratrům a kůzlátka dala hlavy dohromady.
„Já bych rozhodně neotevírala! Znáte přece tu pohádku. Určitě je to převlečený vlk, schramstne nás jako malinu, 
pak si vleze do postele a bude čekat na naši maminku. Myslivec je na dovolené a my budeme vlkovi ležet pěkně 
dlouho v žaludku! Nene, neotevřeme!“
Nešťastný kmotr vlk klepal, volal, prosil, ale chaloupka zůstávala tichá a bez jakékoli známky života. Schlíple se 
tedy vydal k lesu.
„Hihi,“ vypískla myška, když se vlk vrátil s nepořízenou. „Podíval ses na sebe? Já bych vlkovi oblečenému jako 
Červená karkulka taky neotevřela!“
Všichni se tomu sice zasmáli, ale nikdo nevěděl, co dělat. Odpoledne se pomalu měnilo v podvečer a zvířátka jen 
nešťastně krčila rameny a kroutila hlavami.
„Tak, vozík je konečně hotový!“ ozvalo se najednou za jejich za zády. Na mýtinu přicházeli medvěd a bobr a tlačili 
před sebou vozík na kolečkách, vystlaný měkkým mechem.
„Co tady všichni stojíte jako zmoklé slepice?“ divili se.
Když jim zvířátka vylíčila lapálii s poslušnými kůzlátky, medvěd se od srdce rozesmál.
„To je štráchů! Vozík je připravený, je akorát čas na maškarní průvod, takže naložíme Lízu a průvod tentokrát 
povede k její chaloupce,“ rozhodl medvěd.
A protože všichni uznali, že to je báječný nápad, rychle se dooblékli do svých kostýmů, opatrně naložili Lízu do 
vozíku a vyrazili. Na cestu jim vyhrávala sojčí kapela, medvěd bručel na basu a vlk vrzal na housličky. I krtek vylezl 
ze svých chodeb, aby se na tu slávu podíval.
Kůzlátka nemohla uvěřit svým očím, když viděla, jak Červená karkulka a kostlivec (vlk a medvěd) tlačí vozík
s jejich maminkou a za nimi tančí průvod nejroztodivnějších bytostí. Rozběhla se ke své mamince. Když jim Líza 
vylíčila, co se stalo, a pochválila je, jak poslechli její radu, spadl kůzlátkům kámen ze srdce.
Protože nikomu se zpět do lesa nechtělo, a navíc se všem sbíhaly sliny na Líziny koblihy, rozhodli se uspořádat 
maškarní bál na trávníku před chaloupkou.
Ještě dlouho se o této veselici hovořilo v širém okolí. Všichni se shodovali, že to bylo nejbáječnější karneval, jaký 
pamatují.
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Zvířátka se vydala na maškarní průvod lesem. Sojka Všetečka pochopitelně 
letěla nad nimi a na všechny strany hlásala, ať se všichni jdou na tu slávu 
podívat. Sláva to opravdu byla. Diváci si však marně lámali hlavu s tím, kdo se 
ukrývá v masce kobyly.

Maškarní průvod

     ÚKOL: Kdo se skrývá v kobylím převleku?
     Kdo nese hlavu kobyly, zjistíš, pokud správně poskládáš písmenka na kobylím převleku.
     Druhého aktéra ti odhalí písmenka na kostýmech dalších členů průvodu.

     ÚKOL: Kdo si nevzal kostým?
     Jedna postava v průvodu není namaskovaná. Poznáš ji podle toho, že na sobě nemá nic puntíkatého.
     Řešení zapiš do puntíků.

HLAVA KOBYLY

ZADEK KOBYLY

1

2
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     ÚKOL: Co komu patří?
     Ke kterým kostýmům patří tyto zapomenuté
     předměty? Řešení zapiš na štítky.

3

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Vyrob si škrabošku

Co budeš
potřebovat:

  naši šablonu

    (zvětšenou na velikost

    tvého obličeje)

  tvrdší papír

  tužku
  nůžky
  gumičku nebo provázek

  pastelky nebo fixy

Jdeme na to:
  Popros někoho z dospěláků,

    aby ti vybranou šablonu pomocí kopírky zvětšil na velikost tvé hlavy. Použijte k tomu tvrdší papír.

  Zvětšenou kopii vystřihni.

  Dle své fantazie škrabošku vybarvi.

  V naznačených bodech udělej do škrabošky malé otvory a provlékni jimi provázek nebo gumičku.
    Jeden konec rovnou zajisti uzlíkem.

  Škrabošku si nasaď na obličej, provázek podle potřeby přitáhni nebo povol a potom zauzluj i na druhé
    straně masky.

Tradá! Rychlá škraboška je hotová! Můžeš vyrazit na maškarní bál. Čeká na tebe hned na další stránce.

Na maškarním plese ve školce či škole nemůžou pochopitelně chybět ani princezny.
Tajemná princezna musí mít na obličeji masku, aby ji nikdo nepoznal. Vyrob si ji podle
naší šablony. Kluci možná dají přednost masce Čiperky.
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Maškarní ples
Jestli máš připravenou svou masku, můžeš se zapojit do maškarního reje. Až se pořádně vyřádíš, nezapomeň,
že tu na tebe čeká několik zajímavých úkolů.
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  Mezi tančícími maskami najdi 4 pohádkové dvojice, které k sobě patří.

  Kolik je na bále princezen?
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Na maškarním se vždy soutěží o nejhezčí masku. My už známe finalisty našeho lesního maškarního plesu. Hlavním 
porotcem jsi však ty. Ty určíš konečné pořadí. Stačí vyřešit pár úkolů. Zjistíš tak, kolik kdo získal bodů. Body přepiš do 
výsledkové listiny a stanov konečné pořadí. Pochopitelně čím více bodů, tím lepší umístění.

  Maska bez pokrývky hlavy získala 1 bod.

  Spočítej jablka v košíku. Tolik bodů získala Karkulka. 

  Urči, ke které postavě patří tento symbol. Číslice na lebce udává počet bodů. 

  Vyber kominíkovi správný pracovní nástroj a s ním i správný počet bodů.

Soutěž o nejhezčí masku

Jak to všechno dopadlo? 5

7
8 9
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  Máš doplněnou výsledkovou listinu?
     Tak napiš jména pod stupně vítězů.

BODY POŘADÍ

lišák 
vlk

Pepina

myška

sova

Čiperka

Podívej se na zámek od truhly s hlavní cenou. Vyber
k němu správný klíč, a zjistíš, na jakou dobrotu se vítěz 
může těšit.

Hlavní cena

mísakoláčů

mísabuchet

mísakoblih

12 3 4 5 6

  Kolik hrotů má šerifská hvězda, tolik bodů získala maska kovboje-šerifa.

  Vyškrtej všechny hřiby s lichým číslem na klobouku. Kolik bodů získala maska muchomůrky,
    najdeš na nožičce hřibu s nejnižším sudým číslem na klobouku.
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O Neposedovi
  a jeho kamarádech 17. díl

V zimě nemají zvířátka v lese moc zábavy. Srnky jsou schované před větrem, lišky zalezly do 
nory, zajíci do pelíšku. Neposedu pozval kamarád Vojta do města na maškarní bál a skřítek 
dostal nápad, že by si ho v lese také mohli udělat.

To mi jde
dobře!

Hlásím se!

Nejdřív udupeme 
paseku.

Navěsíme na
stromy lampiony.

Naše práce.

Barevné papírové 
řetězy.A také

girlandy.

Co to je?

Jak řekli, tak také udělali.
V podvečer jedné soboty pak paseku
krásně vyzdobili. Ohnivá panenka

Jiskřička zapálila lampiony.
Byla to nádhera!

Občerstvení připravil Neposeda
s maminkou. Hudbu samozřejmě také 

měli, do tance jim cvrlikali ptáčkové, do 
toho houkala sova se sýčkem, datel se

strakapoudem bubnovali do kůry dutého 
dubu. A zvířátka byla v maskách

k nepoznání.

No to mě
podrž,

kdo to je?

To
neuhodneš!



17

Medvědice popadla sněhuláka a šup s ním do sněhu. Pěkně ho tam oválela, až byl zase krásně kulatý.
Sýkorka mu narovnala čepici a pak se se smíchem rozešli. Dlouho si ještě o maškarním bále povídali.

Čichám, čichám 
paní Zajíčkovou!

Radši si
schovej ocásek.

To víš, že ano!

Jen račte, bude mi 
potěšením.

Smím prosit?

Já chci
také

tancovat.

Zatancuješ
si se mnou?

Dáme si
dupák!

Vypni
plamínky!

A kdo je ten 
sněhulák?

Pozor!
Pomoc,
já taju!

Tak pojĎ!

Honem
do sněhu!

Ale rád!

Inu, já jsem 
opravdu sněhulák. 

Můžu k vám?

A tak se všichni veselili, tancovali,
popíjeli brusinkovou šŤávu,

jedli koláčky. Pak přišla ohnivá
panenka Jiskřička.



Tombola
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Kdo kterou cenu vyhrál?
  Z tombolového klobouku si zvířátka vytáhla příklady.

     Spočítej je. Výsledek odpovídá číslu výhry.

Co by to bylo za maškarní, kdyby nebylo zakončeno tombolou. Také naši lesní kamarádi jsou celí natěšení,

jakou cenu asi získají. Jenže ouha! Čísla z výher někam zmizela.

  Pozorně se podívej na předměty na stole.
    Každý v sobě jedno číslo ukrývá.
    Přepiš čísla na štítky u výher.
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Kachna Mína si teprve svůj los vytahuje a celý příklad ještě není vidět. Pokud máš hotový předchozí úkol, pak už 

víš, jaká hračka na Mínu zbyla. Proto pro tebe nebude problém doplnit do příkladu chybějící číslici.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.



Masopustní maškarní dovádění se neobejde bez koblížků, osmažených pěkně dozlatova. Role kobliháře se samo-
zřejmě chopil kozel Pankrác. A protože je jako každý správný kozel mlsný, připravil koblihy z tvarohového těsta.

  V misce smíchal vejce a vanilínový cukr.

  Přidal tvaroh a směs vymíchal dohladka.

  Nakonec přisypal mouku s práškem do pečiva
    a vypracoval hladké těsto. Podle potřeby naředil
    mlékem.

  Do pánve nalil vyšší vrstvu oleje.

  Z těsta pomocí lžíce vykrajoval malé kousky,
    opatrně je kladl do rozpáleného oleje a smažil ze
    všech stran dozlatova.

  Teď nastává okamžik, který milují všechna kůzlata.
    Do sáčku s dlouhou tenkou trubičkou si připraví
    zavařeninu. Trubičku zabodnou do koblihy a vstříknou
    poctivou porci zavařeniny.
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Pankrácovy tvarohové koblihy

Co všechno si Pankrác připravil:

  250 g měkkého tvarohu    4 vejce    1 vanilínový cukr    200 g hladké mouky    1 prášek do pečiva

  4 lžíce mléka    olej na smažení    zavařeninu

Jak postupoval:

1

2

3



Čiperkovy
maškarní čepičkyPankrácovy tvarohové koblihy

Místo škrabošky si na maškarní letos zkus vyrobit veselou čepičku. Korpus je stejný,
konečný vzhled však záleží na tvé fantazii. Čiperka vytvořil prase a kuře, ty jistě přijdeš
s mnoha dalšími nápady.

Co budeš potřebovat:
  tvrdší barevný papír většího formátu (musí vystačit na obvod tvé hlavy)
  barevné papíry    pravítko    tužku    nůžky    lepidlo    spínací špendlíky

Další pomůcky závisí na tom, jakou čepičku budeš vyrábět.

S chutí do toho:
  Na barevný papír narýsuj obdélník o rozměrech 54 × 31 cm. Dále postupuj podle

     našeho vzoru – narýsuj 3centimetrový okraj (lem) a jednotlivé pásky o šířce 2 cm.

  54 cm by mělo vystačit na obvod dětské hlavy. Pokud potřebuješ rozměr upravit, dodržuj zásadu, aby vždy
    šlo o sudé číslo.

  Obdélník vystřihni a nastřihej jednotlivé pásky až k naznačenému okraji. Pak každý lichý pásek odstřihni.

  Konce lemu slep k sobě. Můžeš zajistit spínacím špendlíkem, aby spoj lépe držel.

  Nyní postupně každý pásek vlep do protilehlé mezery na vnitřní stranu lemu. Opět zajisti spínacím špendlíkem.

  Jakmile máš vlepené všechny pásky, vznikne korpus čepičky.

  Nyní už je na tobě, jakou masku vytvoříš. Podle toho si připrav jednotlivé části a nalep je na čepičku.

1 2

3 4

5 6

Ať už vyrazíš na maškarní v jakékoli masce, jistě dáš
Čiperkovi za pravdu, že ty vlastnoručně vyrobené jsou nejlepší. Přesto se do maskované 
veverčákovy soutěže může zapojit každý, kdo se s námi podělí o fotku, jak mu to v maškarním 
kostýmu slušelo. Snímky pošli do 31. března 2017 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 4,
301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do před-
mětu zprávy napiš „Čiperka – maska“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.
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Pepina a balónkový papoušek
Jako správná pirátka musí mít Pepina na rameni posazeného papouška. Nebyla by to naše milá

klaunka, kdyby si opeřence nevyrobila z balónku. Zkus to také.

Jak se papoušek vyrábí:
  Nafoukni balónek, na konci nech asi 5 cm nenafouknutých.

     Konec zauzluj.

  Začínáš buřtíkovat od konce s uzlíkem.

  Na zobák vytvoř dva větší buřtíky a zkruť je dohromady.

  Podobně postupuj i u hlavy, jen budou buřtíky trochu menší.

  Na tělíčko nejprve vytvoř dva větší buřty a pod hlavičkou je stoč dohromady. Teď zkruť třetí „tělíčkový“ buřtík
     a zbylý konec balónku protáhni otvorem mezi prvním a druhým buřtíkem tělíčka.

  Na nožičky si připrav dva malé buřtíky a zkruť je.

  Volný konec představuje papouškův ocas.

  Teď už stačí jen papouška dotvarovat, aby všechny buřtíky byly na svých místech, a domalovat opeřenci oči.

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.

Co budeš potřebovat:
   d l o u h ý  b a l ó n e k      p u m p i č k u   f i x  n a  d o k r e s l e n í  o č í
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Řešení úkolů

   d l o u h ý  b a l ó n e k      p u m p i č k u   f i x  n a  d o k r e s l e n í  o č í
Str. 5

Stejní piráti jsou ježek a zajíc – mají stejný šátek, přezku na pásku, spodní okraj haleny i pruhy na kalhotách

za nemají pásku přes oko.

                                                                            7 rozdílů:

Str. 10–11

Hlava kobyly = fretka Bětka

Zadek kobyly = vydra Berta

Kostým nemá medvěd.

Tomahavk – indián, bambitka – loupežník, páska přes oko – pirát,

štětka - kominík

Str. 13

Pohádkové dvojice: Včelka Mája – Vilík, Jů – Hele, Hurvínek – Mánička,

Křemílek – Vochomůrka

Na bále je 5 princezen.

Str. 14–15

Hlavní výhrou je mísa koblih.

BODY POŘADÍ

lišák 1 6.

vlk 4 5.

Pepina 5 4.

myška 8 1.

sova 6 3.

Čiperka 7 2.

Str. 18–19

č. výhry co to je kdo ji získal

1 koník bobr

2 maska čerta myška

3 motýl vydra

4 myška
s bubínkem medvěd

5 nákladní auto fretka

6 hlemýžď netopýr

7 raketa kachna

8 medvídek kozel

9 had zaječice




