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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
prázdniny už jsou dávno za námi a všem nám zase
začaly běžné povinnosti. Vy musíte do škol a školek a já
si pomalu připravuju zásoby na zimu. Sbírám oříšky,
houby a další lesní plody. Moje spižírna se krásně plní,
takže i kdyby v zimě napadly dva metry sněhu, já se
bát nemusím. Hlady neumřu.
Při sběru mám pochopitelně šikovné pomocnice.
Fretku Bětku a klaunku Pepinu. Obě se do shromažďování oříšků vrhly s nadšením a celou dobu si u toho
zpívaly jednu písničku za druhou. Bylo mi divné, kam
na ně pořád chodí. Já bych tolik písní z paměti nevydoloval, i kdybych se rozkrájel. Když jsem jim to přiznal,
holky se jen zasmály a prohlásily, že by takhle dokázaly
zpívat klidně několik dní v kuse! A aby mi nebylo líto,
že nemůžu zpívat s nimi, hned se daly do vyučování.
Za chviličku jsem uměl několik desítek písniček, které
i vy jistě velice dobře znáte.
A protože se určitě řadíte k písničkovým znalcům,
budou pro vás úkoly v tomto čísle časopisu hračkou.
Všechny jsou totiž inspirovány známými dětskými, pohádkovými a večerníčkovými písničkami.
Tak se pěkně rozezpívejte a hurá do čtení a zpívání!
Zpěvnou zábavu vám přeje
veverčák Čiperka

Soutěže o ceny
I při zpívání písniček se dá soutěžit. Zazpívej si nějakou pěknou písničku a vzhůru do soutěžení. Nejnovější
soutěžní úkoly najdeš na těchto stránkách.
Křížovka – Když jsem já sloužil
Mléčný kvíz

str. 4
str. 11

Výherci z minulého čísla
Křížovka – V trávě: Každý detektiv potřebuje při
hledání štěstí. To se usmálo na tuto pětici zdatných luštitelů: Z. Macků (10 let), E. Petrlová (5 let), E. Schmidt
(4 roky), A. Saláková (14 let), K. Brestovanská (3 roky).
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Kreslení do plástve: To by jeden neřekl, co všechno se dá do včelí plástve nakreslit. Opět jste prokázali svou nápaditost. Za úžasné obrázky se na odměnu
mohou těšit: P. Kutal (7 let), A. Cimrmanová (8 let),
P. Dudek (12 let), K. Mikésková (7 let), J. Brožka (8 let).

P OZOR!

Elektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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A je tady první písnička. Po splnění všech úkolů jistě
hravě poznáš, ve kterém Večerníčkově příběhu zazněla.
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 Obtáhni čáry, aby vznikly
krabice, první nápověda
k hledané písničce.

 Aby z tohoto
nevydařeného
čtyřnožce vznikla
žirafa, musíš mu
dodělat skvrny.
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 Spoj čísla, a odhalíš
poslední nápovědu
k hledané písni.
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Písničku Když jsem já sloužil jistě dobře znáš. Ale kde sloužil hlavní hrdina písničky? Víš
to? Doplň správně jednotlivé odměny, které za svou službu dostal, a tajenka
ti místo jeho služby prozradí.
Řešení křížovky pošli do 22. listopadu 2019 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, telefonní číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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Stránka 1
INZERCE

Nejpřehlednější a nejaktuálnější
televizní časopis

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
časopisu Čiperka
VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ
✔ ZDARMA 2x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění
✔ TV pohoda každé pondělí až k vám domů
✔ DÁREK za platbu – čtení pro pohodové večery
✔ Roční předplatné pouze 468 Kč

☎

Objednejte u nás a ušetříte 112 Kč
281 002 201 • sekretariat@tv-pohoda.cz • www.tv-pohoda.cz/predplatne/

písnička
 Co si mládenec vysloužil
sedmý rok? Nakresli do
volného prostoru.

Písničku Když jsem já sloužil jsme si
připomněli už v křížovce. Nebude tedy
pro tebe problém do hvězdiček
k jednotlivým zvířatům dopsat
rok služby.

 Ještě nám chybí poslední dva
roky jeho služby. Víš, jaká byla
v těchto letech jeho odměna?

M
 áš-li všechno správně poskládáno, doplněno, nakresleno, nic
ti nebrání si písničku zazpívat.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Liščí

bludiště
Kam pospíchá naše liška? To zjistíš,
když s ní projdeš propletencem cest.
A co to nese v pytli na zádech?
Až dorazíš do cíle, poskládej kamínky
od nejmenšího po největší,
abys na to přišel.
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Cihlové puzzle
Zahraj si na zedníka a z cihel postav obrázek. Jaká písnička se na něm ukrývá?
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Písničková

pohádka
K

dysi dávno žil v jedné malé vesnici mládenec
Pepík. Velice dobře hrál na kdejaký hudební
nástroj, a tak o něj
byl na všech tancovačkách
ohromný zájem. Když bylo
potřeba, fidlal na housličky, pak zadul na
trubku, zabrumlal
na basu nebo zarachotil na bubínek.
Rodičům se však
jeho vyhrávání
po hospodách
moc nelíbilo
a kladli mu
na srdce,
že by se
měl vyučit
pořádnému
řemeslu.
„A proč?“ odpovídal jim Pepík.
„Já jsem muzikant
a umím hrát!“
Jednoho dne však otci došla trpělivost a zahartusil:
„Když se nechceš ničemu pořádnému vyučit, půjdeš do
služby! Alespoň poznáš, že pořádná práce je mnohem
namáhavější než tvoje fidlání na tancovačkách! Zítra
nastupuješ u sedláka Fouska za čeledína.“
Pepíkovi nezbývalo než poslechnout. Ráno se tedy
vypravil na Fouskův statek. Sedlák už na něj netrpělivě
čekal.
„Vítám tě, Pepíku, doufám, že jsi stejně dobrý pracant
jako hudebník. Přes den budeš vykonávat vše, co je kolem
statku potřeba, a v noci budeš hlídat spíž. Každou chvil
ku tam nějakou dírou leze sousedova kočka. A nechápu,
proč by na našich zásobách měla hodovat Micka sedláka
Pišišvora!“
A tak začala Pepíkova služba. Přes den pomáhal
na poli, v lese i na dvoře, v noci hlídal spíž. Práce na
čerstvém vzduchu jej bavila a zjistil, že si při ní může
prozpěvovat všechny písničky, které zná. Mezi ostatní
chasou si našel spousty kamarádů a u Fouska se mu
žilo dobře. Jen jedno trápení všichni čeledíni měli.
Děvečku Anču.
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Bylo to děvče líné, hloupé, a navíc závistivé a prolhané. Kde mohla, druhým škodila, sváděla na ně své
chyby, pomlouvala je a kdekomu se posmívala. Kluci
jí proto neřekli jinak než hloupá Nána a měli se před
ní na pozoru. Zároveň jí ale každou špatnost pořádně
oplatili. Kdykoliv při pasení ovcí usnula, nenápadně se k ní připlížili
a pořádně
ji vylekali.

Jednoho dne měla Nána natrhat zelí
k nedělnímu obědu. Jenže jak slunce pražilo, Náně
se zase zachtělo spát, a tak si lehla, že si na chvilku odpočine. Složila své tučné tělo do trávy – přímo na koš,
do kterého měla zelí natrhat.
„To bude malér!“ lekla se Nána. Selka jí jistě vynadá
a koš jí strhne z platu. Nána se rozplakala a rozběhla se
za selkou. „Panímámo, panímámo,“ volala už z dálky,
„šla jsem na zelí, jak jste mi přikázala, ale přišel za mnou
Pepík a ze vzteku mi rozšlapal košík!“
„No, počkej, ty uličníku, teď ti to pořádně spočítám,“
hartusila selka. Jakmile se ve vratech objevil Pepík
vracející se z pole, založila ruce v bok a pustila se do nic
netušícího mládence.
„Ty darmošlape, ty darmožroute! Andulku budeš strašit
a ještě budeš ničit náš majetek?“
„Co se stalo, panímámo?“ ptal se Pepík nechápavě.
„Co se stalo? On se ještě ptá! Kdo rozšlapal Andule košík?
Já snad?“
„To nevím, panímámo, ale já jsem to určitě nebyl,“ ohradil se Pepík, „celý den jsem byl s pantátou Fouskem na
poli, sklízeli jsme oves a vyháněli jsme Pišišvorova Reka,
který nám v obilí pořád skákal.“
„To je pravda, Marjánko,“ zastal se Pepíka sedlák
Fousek. Pak se otočil na Andulu, tentokrát založil ruce

v bok on a spustil: „A tebe už mám dost. Kde můžeš,
každému jen ubližuješ. K žádné práci se nehodíš, jsi líná
a svou vinu svaluješ na druhé. Pakuj se odtud!“
Panímáma Fousková uznala svou chybu, Pepíkovi se
omluvila a vůbec neprotestovala, že její muž nezdárnou děvečku ze statku vyhnal. Večer vyhledala Pepíka,
který se zase chystal hlídat u spíže, spiklenecky se
usmála, podala mu krabici a řekla: „Tady máš jako malou
omluvu něco, co by se ti mohlo hodit.“
Pepík zůstal stát s pusou otevřenou a s krabicí v ruce.
Co tím selka myslela? Odklopil víko a otevřel pusu
podruhé. V krabici leželo prastaré telefonní sluchátko!
„Tak to jsem z toho už úplný jelen,“ pomyslel si Pepík, „to
mám jako to sluchátko po Micce házet, až se tady objeví?
Nebo si s ním mám přivolat odchytovou službu?“
Se sluchátkem v ruce se posadil na schod a přemýšlel, k čemu mu takový dar bude dobrý. Byl tak zahloubaný, že skoro přehlédl Micku, která nenápadně lezla
dírou do spíže.
„Co tam pořád hledá? Vždyť Pišišvor ji krmí dobře, hlad
tedy nemá,“ uvažoval Pepík a opatrně otevřel dveře od
komory. Pišišvorův pes Rek právě oknem odnášel mísu
s koláči a Micka mu na parapet připravovala soudek
s vínem.
„K čemu pes a kočka potřebují víno a koláče?“ škrábal
se Pepík telefonním sluchátkem ve vlasech. „Kdybych
tak rozuměl řeči zvířat, abych se jich mohl zeptat.“
„Chceš rozumět řeči zvířat?“ ozvalo se ze sluchátka.
„Žádný problém. Staň se!“
Než se Pepík stačil pozastavit nad tím,
že na něj pradávné sluchátko promluvilo, promluvila na něj i Micka.
„Promiň, Pepíku, ale na louce je
právě komáří svatba a my s Re
kem jsme svatebčanům slíbili, že
jim přineseme něco k jídlu. Oni
jsou komáři vlastně chudáci. Nikdo
je nemá rád, že prý každé
mu jen pijí krev. Nemají
moc přátel a jsou chudí.
Bylo nám jich líto. Na každé
svatbě, i té komáří, by mělo přece
být veselo a dostatek jídla a pití.
„Tomu rozumím, ale proč
berete jídlo od nás? Proč ne od
vašeho pána?“ zeptal se udivený
Pepík. Tak nějak tušil, že těch
překvapení ho tuto noc
čeká ještě mnohem víc.
„To je jednoduché,“ štěkl
Rek, který lezl oknem pro
soudek s vínem, „Pišišvor nemá ve spíži žádnou
díru ani okno, kudy bychom tam mohli vlézt.

Ale my se zase Fouskovi odvděčujeme, kde můžeme. Micka
vychytala všechny myši z hospodářství. Schválně, kdy
naposledy jsi tady nějakou zahlédl. No, a já jsem se dnes
pustil do zajíců, kteří chtěli hodovat na Fouskově poli.“
„Tak proto jsi tak splašeně skákal přes oves?“ rozjasnilo
se najednou Pepíkovi v hlavě.
„Přesně tak. Štěkal jsem jak pominutý a upozorňoval
jsem vás na zaječí útok, ale nerozuměli jste my a vzali jste
na mě klacek!“
„Promiň, Reku, už se to nestane. Teď, když díky tomuto
kouzelnému sluchátku rozumím vaší řeči, nedojde už mezi
námi k žádnému nedorozumění.“
„A nechceš s námi na tu komáří svatbu? Prý jsi šikovný
muzikant, mohl bys jim tam zahrát,“ nabízela Micka
Pepíkovi.
„Proč ne,“ odpověděl Pepík, „nakonec, když budu
s vámi, budu mít jistotu, že nepodnikáte žádné další ne
oprávněné výpravy do Fouskovy spíže.“
A tak se kočka, pes a čeledín vydali na louku, kde probíhala komáří svatba. Jídlo a pití zde díky našim dvěma
chlupatým lupičům bylo, ale jinak tu panovalo ticho.
Žádné veselí, jaké by na svatbě být mělo.
„Nemáme žádného muzikanta,“ povzdechla si komáří
nevěsta.
„Já jsem muzikant,“ udeřil se Pepík do prsou. Doběhl
si do čeledníku pro housličky a začal hrát ty nejveselejší písničky. Roztancoval nejen komáří svatebčany, ale
za chvilku se do tance pustila i žížala, světlušky, a dokonce i starý hlemýžď.
Na louce se pak ještě
dlouho vyprávělo o tom,
že takhle veselou svatbu tu
ještě nezažili.
Druhý den ráno se Pepík nenápadně přitočil k panímámě Fouskové a vyprávěl jí vše, co díky jejímu
dárku zažil. Přece jen, krást se nemá,
a musel tedy nějak vysvětlit ty noční
výpravy Micky a Reka do spíže.
Panímáma se vesele zasmála a poprosila Pepíka, aby jí řekl, až se
zase bude blížit nějaká komáří
svatba. Že jim ráda napeče koláče a na louku je donese. Micka s Rekem budou tedy moct
zanechat svých nočních výprav.
A pak Pepíka ještě poprosila, aby
Micce i Rekovi poděkoval za to, jak
statek zbavili myší a pole zajíců.
Pepík vše vyřídil a během devítileté
služby u Fousků zažil se sluchátkem ještě
mnohá další dobrodružství. Ale to už je
zase jiná pohádka.
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ULIČNÍK

V ZELENINĚ
Anička vyrazila na zahrádku, aby tam natrhala
nějakou zeleninu k nedělnímu obědu.
 Co všechno na zahradě pěstuje? Poznáš jednotlivé druhy zeleniny? Zapiš jejich názvy na tabulky u záhonů.
 Spočítej kusy každého zeleninového druhu a výsledky dopiš do tabulek .
 Seřaď mrkve podle velikosti písmen od největšího po nejmenší a přečti si, jak se jmenoval uličník,
který Andulce rozbil košík.

K O N T R OL
N
S jakou pís Í OTÁ Z K A:
ni č kou jsm
e
na t é t o st r
ánce hráli? si
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Mléčný kvíz

Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. To se zpívá ve známém
dětském filmu. Čiperka má rád jak písničky z tohoto filmu, tak mléčné výrobky.
A jak jsi na tom ty se znalostí hledaného
filmu i mléčných produktů z prodejen
COOP? Vyzkoušej Čiperkův kvíz.

1

Mezi mléčné
výrobky nepatří:

a) sýr
b) tvaroh
c) čokoláda

2

Ve filmové
písni se zpívá, že
pramen zdraví
pochází z:

6

Termix Ranko
nemá příchuť:

a) vanilkovou
b) pistáciovou
c) kakaovou

a) Povltaví
b) Posázaví
c) Polabí

3

Tento pramen
zdraví požadují
děti ve filmu:
a) Ať žije nebožtík
b) Ať žijí duchové
c) Ať žije Čiperka

4

V prodejnách COOP
prodávají jogurty
Ranko těchto příchutí:
a) jahodová, borůvková,
broskvová
b) malinová, borůvková,
broskvová
c) jahodová, rybízová,
broskvová

5

Ochucené
zakysané smetany
Ranko se jmenují:
a) Pochoutka
b) Laskomina
c) Dobrůtka

Kvíz

Pochlub se svými kvízovými odpověďmi a pošli nám je do 22. listopadu 2019
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 – kvíz“.
Nezapomeň připojit své jméno, adresu, telefonní číslo a věk.
Soutěž je určena jen pro děti.

11

Pomáháte zachránit domovy
pro ohrožená zvířátka.
Více na www.krajankazoo.cz

Najdete nás také na
#krajankazoo

a

Počítání oveček
Mladá pastýřka Marjánka pásla v zeleném háječku ovečky.
Ale v písničce se nedozvíme, kolik těch oveček bylo. Zjistíš to z našeho obrázku.
A nejen to. Pozorně se podívej na obrázek a pak se pusť do plnění úkolů.
 Kolik oveček Marjánka pase?
 Kolik jich má na krku zvoneček?
 Na jedné ovečce je něco divného. Co to je?
 Dokresli Marjánce pomocníka – ovčáckého psa.
 Na ovečky si brousí zuby vlk. Kdepak se schovává?
 Nakresli kolem vlka plot, aby se na ovce nedostal.

Řešení úkolu najdeš
na straně 23.

13

Holka
modrooká

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Holka modrooká, nesedávej u potoka.
Jenže nám u toho potoka sedí hned dvě stejné
modroočky. Asi dvojčata. Když se ale na holky
pozorně podíváš, přece jen mezi nimi
najdeš 5 rozdílů.

1. píseň

Psovitá šelma se skokem pohybovala přes obilí následovaná lesním zam
ěstnancem
s malou částí opeřence na pokrývce hlav
y.

POZNÁŠ
písničky?
Čtyři své oblíbené písničky Čiperka
převyprávěl. Tu pátou nakreslil.
Poznáš z jeho příběhů a obrázku,
o jaké písničky se jedná?
K textům nakresli obrázek.
chleba
ň
Zařízení k výrobě raváře,
e
s
í
p
.
2 my marně hledáme zdatného op
se zřítilo a
stavu.
l do původního
kter ý by vše uved

Za výkon služby jsem si
3. píseň
lhůty vydělal mládě kura domácího.
po uplynutí roční
Rok poté jsem byl odměněn vodní drůbeží.

ň
e
s
í
5. p

4. píseň

Příslušníci hmyzu, který saje
krev, pořádali svatbu, ale nem
ěli žádný nápoj z vinné
rév y. Dostavil se k nim však
zástupce zpěvného
ptactva a dal jim celou nád
obu tohoto moku.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Nejslavnější

čepice

Jdeme t
skláda

1

 Novinový papír přelož na půl.
Ohyb přejeď prsty.
 Nově vzniklý obdélník znovu
přelož na půl (po jeho delší
straně). A zase ho rozlož.

Nejslavnější čepici na světě nosí pochopitelně Večerníček.
Čapka je z novinového papíru a byla by velká ostuda, kdybys ji neuměl
vyrobit. Pusť se do toho spolu s Čiperkou a k práci si můžeš prozpěvovat
písničku o Večerníčkovi. Určitě ji znáš: „Dříve než vám klesnou víčka těsně
před spaním, uvidíte Večerníčka, jak se uklání…“

Co budeš potřebovat?

Jeden dvojlist z novin a svoje šikovné ruce.

3

 Přední volný papír pod
vzniklým trojúhelníkem přehni
nahoru přesně podle spodní
strany trojúhelníku.
 Čepici otoč a totéž zopakuj
i se zadním volným papírem.

4

 Přečnívající růžky
ohni podél stran trojúhelníku.

A máme

2

18

 Oba horní rohy přehni
k čáře vyznačené v polovině
obdélníku a ohyb přejeď prsty.

to!!!

E
T
S
Ě
O
D
U
J
H
VĚZDÍ PR
A
N
ASÁTKA
1. Podívejte se na nebe.
2. Najděte Velký vůz.
3. Už vidíte ocásek prasátka?

Žížalí
tancování
Tahle sympatická žížala se na zahradě dala do tancování polky.
Aby byl obrázek veselejší, potřebuje vybarvit.
Pamatuješ si všechny laskominy, které čmelák
dostal za to, že žížale do tance hrál?
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u te k ,
z p o ch o
u
o
n
d
lákovi
Je
ala čme
íž
ž
la
a
o to ž e
k te r é d
olk y. Pr
d
v
ly
y
í, b
přidala
z a hr an
utnaly,
h
c
c
o
jejich
mu m
e pt na
c
e
r
i
im
mu k n
u.
příprav

Co je na
VDOLKY třeba
250 g měkkého tvarohu
2 vejce
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru
½ hrnku mléka
½ kypřicího prášku do pečiva
hladká mouka
na pomoučení válu
olej na smažení
marmeláda nebo
povidla na potření
šlehačka na dozdobení

Jak žížala
VDOLKY smaží
Vejce rozmíchá spolu cukrem,
tvarohem a mlékem.
Do směsi proseje mouku spolu
s práškem do pečiva.
Vypracuje hladké těsto, které na
pomoučeném vále rozválí na placku
asi 2 cm vysokou.
Skleničkou vykrajuje kolečka,
která smaží ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje z obou stran dozlatova.
Je při smažení moc opatrná,
aby ji olej nepopálil.
Usmažené vdolky potře
marmeládou nebo povidly
a dozdobí šlehačkou.

Ne je n č me lá
k
ale jist ě i t y ,
si
ž íž alích v d na
olcích
pochut ná š .
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PEPINA
& balónkový pes
Že pes skákal přes oves, určitě víš. Ale víš také, jak ten pes vypadal?
Byl balónkový, aby se mu dobře skákalo! Pepina tě jej naučí vytvářet.

ý pes:
Jak se rodí balónkov
CO BUDEŠ
POTŘEBOVAT:

 dlouhý hnědý balónek
 pumpičku

●	Balónek nafoukni tak, aby ti zbyl jen malý nenafouknutý konec.

Druhý konec zauzluj.
●	U uzlíku vytvoř jeden malý buřtík – hlavičku. Pak asi deseticentimetrový kus balónku ohni na půl a za hlavičkou zakruť. Vznikla ouška.
●	Krček představuje jeden větší buřt.
●	Pak vytvoř dva zkroucené buřtíky na přední nohy a po nich
následuje buřtové tělíčko.
●	Stejně udělej dva zkroucené buřtíky na zadní nohy a zbytek balónku
vytvoří psí ocásek.

je
skákací pe s
Balónkov ý ů ž e š si spolu
na sv ě t ě . M je ho oblíbe nou
ívat
s ním zazp t om , jak pe s
písnič ku o e s ov e s.
skákal p ř
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Str. 13

Str. 15

POČÍTÁNÍ OVEČEK

POZNÁŠ PÍSNIČKY?

Marjánka pase 20 oveček.

1. píseň – Skákal pes přes oves

Zvoneček mají 4 ovečky.

2. píseň – Pec nám spadla

Jedna ovečka má 5 nohou.

3. píseň – Když jsem já sloužil
4. píseň – Komáři se ženili

Str. 14

Řešení
úkolů

5. píseň – Já jsem muzikant

5 rozdílů 

Str. 5
ROZHÁZENÁ PÍSNIČKA
1. rok – kuře
2. rok – kachna
3. rok – husa
4. rok – vepř
5. rok – tele
6. rok – kráva
7. rok – vůl
8. rok – boty
9. rok – panenka
INZERCE

!
o
k
t
á
z
í
l
é
r
b
o
d
ě
v
i
l
š
a
r
t
S

lízátko s příchutí
jahoda & limeta

