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Soutěže o ceny
Čiperka si pro vás připravil spousty úkolů.  
Zasoutěžit si můžete v jeho tradiční křížovce.  
Copak tentokrát ukrývá její tajenka?

 Křížovka – Jarní květiny str. 4

Výherci z minulého čísla
 Křížovka – Nejlepší známka: Koule – lidští 

školáci by ji asi dostali neradi, ale pro sněhuláky je to 
ta nejlepší známka. Za správné vyřešení soutěžního 
úkolu nedostanou kouli, ale nějakou krásnou cenu  
tito luštitelé: E. Dobiášová (7 let), J. Lachowiczova  
(6 let), A. Malý (4 roky), N. Vlková (5,5 roku),  
S. Chovanečková (10 let).
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Ahoj, kamarádi,
taky už vás nebaví ta věčně šedivá obloha a málo slu-

níčka? Mně se tedy po usměvavém slunci a  jeho tep-
lých paprscích moc stýská. Dokud všude kolem svítila 
světla vánočních stromečků a vánoční výzdoby, tak to 
šlo. Ale teď je už dlouho šedivě nevlídno, a  to já ne-
mám rád.

A proto jsem se rozhodl, že tohle číslo časopisu bude 
sluncem doslova napěchované. Vymyslel jsem pro vás 
spousty veselých slunečních úkolů. A kdo ví, třeba jimi 
přivoláme sluníčko zpět. 

Možná si řeknete, že slunce nedává moc prostoru 
pro  fantazii. Tak to se tedy šeredně pletete! Sluníčko 
se dá kreslit, vybarvovat, počítat, hledat, skládat, a do-
konce i smažit. Stačí se jen trochu zamyslet, a sluníčko-
vé úkoly by vydaly na celou knížku. A když se do toho 
pustím já spolu s  klaunkou Pepinou, mohly by být ty 
knížky klidně dvě. Vždyť Pepina se směje jako sluníčko 
od rána do večera. Smějte se tedy spolu s námi a hlav-
ně se slunečně bavte.

Spoustu sluníčkové zábavy  
vám přeje váš kamarád  

veverčák Čiperka

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



Kreslenínás baví
 Copak se skrývá na tomto 
obrázku? Spoj čísla, a uvidíš.

 Dareba, který nám často  
schovává sluníčko, se jmenuje 
mrak. Natrénuj si jeho kreslení  
na naší tečkované předloze.

 A pro úplné přeborníky 
 je tady polovina mraku,  
která čeká na dokreslení  
druhé části.
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Křížovka - Jarní květiny
Všechny jarní kytičky na této stránce přivolávají sluníčko. Když správně doplníš  

jejich jména, odhalíš květinu se sluncem neodmyslitelně spojenou. 

Řešení křížovky pošli do 13. března 2020 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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Slunéčka neboli berušky se snaží slunce 
chytit. Která z našich berušek byla  
nejúspěšnější a sluníčko  
do lasa lapila? 

Sluneční bludiště



slunící se sluníčKo
Co dělá sluníčko, když u nás zrovna nesvítí? 

Sluní se někde na pláži. Jako na naší  

omalovánce. Co je tvým úkolem?  

Obrázek vybarvit.
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Počítej s tím, že sluníčko už bude brzy 
každý den hřát. Než k tomu dojde,  
počítej alespoň s našimi sluníčky. 

Sluneční počty

7Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Najdi 
 sluníčko

 I sluníčko má svůj stín.  
Najdeš ten správný?

 Za kterým slunečníkem se 

schovává sluníčko? Uhodneš, 

co je za ostatními slunečníky?

1

1

2

4

3

2

3

4

Ře
še

ní
 ú

ko
lů

 n
aj

de
š n

a 
st

ra
ně

 2
3.



sluneční úklid
Jak mají myšky vidět na sluníčko, když jim někdo před domek  

vysypal tolik odpadků? Ukliď nepořádek, aby se slunce na naše myšky  
mohlo zase usmívat. Žlutě zakroužkuj, co hodíš  

do kontejneru na plast, modře, co do kontejneru 
na papír, a zeleně, co do kontejneru na sklo.
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Z a devatero horami a devatero řekami… Tak-
to začíná každá správná pohádka. Za všemi 
těmi horami a řekami se pak většinou nachází 

zámek, zakletá princezna, začarovaný les nebo jiné 
pohádkové bytosti či místa. 

U nás se za horami a řekami nachází prodejna COOP, 
ve které žijí skřítci prodejníčci. Takoví skřítkové jsou 
vlastně v jakékoli prodejně. Starají se, aby se nikde 
nepovalovaly odpadky a drobečky, aby na skleně-
ných vitrínách nebyly otisky mastných prstíků malých 
zákazníků, aby zboží v regálech bylo krásně vyrovná-
no. Podle toho také rozlišujeme prodejníčky vitrínové, 
regálové, pokladnové, drobkové, podlahové, skladové 
a mnohé další. 

Že jste je ještě nikdy neviděli? Tak je to správné, 
prodejníčci se snaží být nenápadní. Ovšem velice 
dobře poznáte, když na prodejně tito skřítci chybí nebo 
neplní své úkoly tak, jak mají. Něco potom přestane 
fungovat. 

Na naší prodejně COOP, blízko lesa, v němž bydlí 
veverčák Čiperka, žila početná rodina prodejníčků, v je-
jímž čele stál táta Rohlík. Jak už jeho jméno napovídá, 

dbal na to, aby pečivo bylo v koších úhledně vyrovná-
no, aby všude byl dostatek sáčků, ale i rukavic a kleští, 
kterými si zákazníci pečivo vybírají.

Rohlíkův syn Drobek měl za úkol odstraňovat veškeré 
drobky, které se v oddělení pečiva povalují. Ať už jde 
o drobky vypadlé z pekařských přepravek, nebo ty, 
které zůstanou kolem košů. Drobek měl svou práci rád, 
ale občas si přece jen pořádně od plic zanadával: „To je 
fakt hrozný! Paní Vomáčková už se zase v rohlících přehra-
buje. Už tři rozdrobila! Kdo to má po ní pořád uklízet? Když 
budu jíst jen drobky, které tu nechá ona, budu za chvíli 
vypadat ne jako drobek, ale jako pořádný drob!“ 

„Já sice nevím, jak vypadá drob,“ smál se mu táta Roh-
lík, „ale vždyť drobky jíst nemusíš. Hezky je smeť na lopat-
ku a vyhoď do koše.“

„Když ony ty drobečky jsou strašně dobré! A když na nich 
zůstane zrnko máku nebo kousek soli, to je teprve ta pravá 
dobrota!“

„Tak si nestěžuj! A radši dávej pozor, právě přišla paní 
Nenasytná i s ročním Poldíkem.“

„A jéje! Ten zase sní dva rohlíky dřív, než vůbec dojedou 
k pokladně, aby je zaplatili. Přitom už jim paní vedoucí 
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Trampoty

Drobka
skřítka



Veselá mnohokrát povídala, že by to dělat neměli. Navíc 
Poldík bude kousky pečiva plivat po celé prodejně! Jak se 
tu pak ostatní lidé mají cítit, když tohle dítko orazítkuje 
každý regál rohlíkovým žmolkem?“

„Znáš přece paní Nenasytnou, je to hádavá osůbka, 
která na svého jedináčka nedá dopustit a vše mu dovolí,“ 
chlácholila Drobka jeho sestra Žemlička. „Pojď, já ti s úkli-
dem pomůžu a třeba při práci vymyslíme něco, jak Poldíka 
vychovat, když to nezvládne jeho matka. Jo, Drobku, 
a necháš mi makové drobečky?“

Malí skřítkové se pustili do uklízení. Drobek měl 
pravdu. Po Poldíkovi byly kousky pečiva naprskané 
úplně všude. Pan Smutný si vybíral plátkové sýry a sáhl 
na rohlíkový žmolek. Janička Kučerů si prohlížela pa-
nenky a přilepila se na další pečivovou drť. 

Drobek se Žemličkou dělali, co mohli, aby po malém 
nevychovanci vše co nejrychleji uklidili. Když konečně 
paní Nenasytná zaplatila a se synkem prodejnu opusti-
la, všichni si zhluboka oddechli. Žemlička pak pošepta-
la bratrovi do ucha, co ji při uklízení napadlo. Drobek se 
smál, až se za břicho popadal. 

„To je bezvadný nápad, Žemličko, to určitě zabere! 
Vezmeme si na pomoc kamarády, aby výchova Nenasyt-
ných opravdu stála za to. Už teď se nemůžu dočkat, až 
sem zase přijdou.“

Nemusel čekat dlouho. Druhý den přesně s úderem 
osmé hodiny do prodejny nakráčela paní Nenasytná 
a před sebou tlačila kočár s Poldíkem. Ten hned u vcho-
du natahoval buclaté ručky směrem k regálům s peči-
vem. 

Drobek zapískal domluvený signál. Okamžitě přiběh-
la Žemlička, ale také Leštík, Smítek, Zvonek, Cukřík, 
Skleněnka, Fintilka a mnoho dalších skřítků. 

„Co máte za lubem, filutové?“ ptal se Rohlík. 
„Neboj, tati, dívej se a uvidíš,“ uklidňoval ho Drobek.
Za chvilku viděl nejen Rohlík, ale také Poldík, paní 

Nenasytná i všechny prodavačky.
Ze začátku probíhalo vše jako obvykle. Paní  

Nenasytná si to štrádovala rovnou ke košům  
s pečivem. Deset rohlíků dala do sáčku a dva 
rovnou Poldíkovi do ruky. Ten se do jedno-
ho hned s chutí zakousl a radostně kolem 
sebe plival jeden žmolek za druhým. 

V tento okamžik ale už vše nepro-
bíhalo jako jiné dny. Jakmile totiž 
Poldíkův žmolek někam dopadl, sám 
od sebe se zase zvedl a letěl rovnou 
na nezbedu v kočárku. 

To Drobkova armáda skřítků sbírala 
uslintané kousky pečiva a metala je 
zpět po Poldíkovi. Drobek i Žemlič-
ka nadšeně jásali po každém 
vydařeném zásahu a s kamarády 

soutěžili, kdo bude nejúspěšnějším žmolkovým střel-
cem. 

Když se paní Nenasytná konečně dostala k poklad-
nám, byl Poldík obalený nechutnou těstovou hmotou, 
ze které vykukovaly jen jeho vyděšené oči.

„Co má tohle znamenat?“ rozčilovala se Poldíkova 
matka. 

„To asi znamená, že Poldík tentokrát neplival všude ko-
lem, ale jen na sebe,“ odpověděla jí paní Veselá a měla 
co dělat, aby se nezačala smát na celé kolo. 

Paní Nenasytná se nezmohla na žádnou odpověď, 
beze slova zaplatila a vykráčela i se svým upatlaným 
synkem ze dveří. 

Pak se teprve všechny prodavačky od srdce rozesmá-
ly. Ale zároveň nechápavě vrtěly hlavou, co se to vlast-
ně stalo. Jen paní Veselá měla na tváři tajemný úsměv. 
Jako správná vedoucí totiž věděla, že na prodejně má 
skřítky prodejníčky a že toto bude určitě jejich práce. 

Když večer odcházela domů, zašeptala: „Děkuji.“ 
A na podlahu položila misku plnou křupavých drobeč-
ků sypaných solí a mákem. 

To si Drobek, Žemlička a ostatní kamarádi pochutnali. 
Možná se ptáte, jestli se Poldík a jeho maminka 

polepšili. To se ale dozvíme až 
při jejich další návštěvě 
v prodejně.
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Skřítci v naší pohádce si 
nakonec s nepořádkem poradili. 

Co se ale děje se všemi vytříděnými  
odpady? Třeba s takovým kelímkem od 
jogurtu Ranko? To ti prozradí kelímkový 

koloběh. Pochopitelně v něm na tebe 
čeká i pár úkolů.
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Sluneční hodiny
Nejen jogurtový kelímek má svůj koloběh. Také hodiny běží stále dokola. Třeba tyto sluneční, které ukazují,  

kdy už konečně začnou slunečné dny. Ale nejsou hodiny jako hodiny. Obrázky se v 6 maličkostech liší.
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Ještě pořád nevíš? 
slunečnice ti pomohou. 

čti písmena od nejmenšího 
po největší okvětní lístek.

 1. ne sulc
 2. skoč nulé
 3. čínske nul
 4. tvaru slon
 5. líně sun

Připadají ti následující slova podivná? stačí přeskládat písmenka a z každého spojení na tebe vysvitne slovo, které se sluníčkem souvisí.

Sluneční
slovní
hrátky

nevíš si rady? 

Zde jsou nápovědy 

k jednotlivým přesmyčkám. 1. Máš mě rád, a přece 
  se na mě mračíš.
 2. Beruška.
 3. Já nejsem deštník!
 4. Jsem zpět!
 5. Chytání bronzu.

1.
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Jak na to
Brambory oškrábej, umyj  
a najemno nastrouhej.  
Přidej sůl a důkladně  

promíchej.

Vajíčka rozmíchej, přidej  
k nim strouhaný sýr  

a trošku soli.

Na menší kulaté pánvičce 
rozpal olej a z bramborového 

základu na něm osmaž kulatou 
placku. Pozor, placku udělej 

menší, než je průměr pánvičky. 
Jakmile placku obrátíš a začneš 

smažit i z druhé strany  
dozlatova, nalij kolem ní  

připravené vajíčko se sýrem. 

Hotovému sluníčku můžeš 
na talíři dodělat obličejíček 

z okurky, papriky  
a cherry rajčátek.

Už jsi někdy ochutnal bramborové 
sluníčko? Ne? Tak to musíme 

honem rychle napravit.

co budeš 
potřebovat

4 brambory
2 vejce

sůl
strouhaný sýr

olej na smažení

Bramborové
Sluníčko



Když prší a svítí slunce, objeví se na obloze nádherná 
pestrobarevná duha. Na této stránce máme duh několik. 

Čekají jen na tvé pastelky.  
Pozor, vybarvuješ jen jednotlivé tvary, 

z nichž jsou pásy duhy vytvořené.  
Nepřetahuj, vybarvuj pečlivě,  

aby se duha nerozplynula.



Mávající sluníčko
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Jestli se ti také stýská po sluníčku, zkus si ho vyrobit.  
Čiperka tě naučí sluníčko, které se na tebe bude nejen  

krásně usmívat, ale dokonce ti i zamává.

Pro šikulky

co si k výrobě sluníčka připravit
 barevné čtvrtky papíru  barevné čtvercové samolepicí bločky  lepidlo  
 tužku  pravítko  kružítko  nůžky  4 kovové patenty  
 kousek provázku  tavnou pistoli  pastelky nebo fixy

Jdeme na to
 Na čtvrtku žlutého papíru 
pomocí kružítka narýsuj kruh 
libovolné velikosti. Čiperka zvolil 
poloměr 9,5 cm. Kruh vystřihni.

Teď si potřebuješ vyrobit zásobu 
slunečních paprsků. Využiješ na to 
žluté a oranžové čtverečky papíru 
ze samolepicích bločků. Postupuj 
podle našeho návodu.

 Čtvereček přehni úhlopříčně na polovinu.  
Vzniklý trojúhelník zase rozlož. Vnější hranu přehni  
ke středové ose. To samé zopakuj i na druhé straně.  
Vzniklou volnou špičku přehni podél hran přeloženého papíru. 
Takto postupuj i s ostatními čtverečky.  
Čiperka potřeboval od každé barvy 10 paprsků.

 Oranžové paprsky nalep  
po obvodu vystřiženého kruhu 
a dovnitř druhou řadou vlep 
paprsky žluté.

 Šablony rukou a nohou zvětši 
na správnou velikost, obkresli 
na žlutý papír a vystřihni. 
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5
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 Na zadní stranu sluníčka přilep pomocí tavné 
pistole patenty. Druhou část patentů přilep 
na ruce a nohy, abys mohl končetiny 
přicvaknout na sluníčko. Pozor, za patentem 
na končetinách potřebuješ ještě trochu místa, 
kde uděláš otvor na provlečení provázku. 

 Otvory v rukou protáhni provázek 
a svaž. Stejně postupuj i na nohou.  
Provázky mezi rukama a nohama spoj 
dalším provázkem, který můžeš zakončit 
copánkem, uzlíkem nebo korálkem.  
Tento provázek slouží jako táhlo.  
Když za něj zatáhneš, rozpohybuješ  
sluneční ruce a nohy.

Teď už zbývá sluníčku jen pastelkami či fixy namalovat veselý obličej.

A máme 
hotovo!!!



PEPiNA, Pepina 
& slunéčko

Pepina pochopitelně nemohla zůstat stranou 
přivolávání sluníčka. Vzala si na pomoc malou 

Pepinu a společně vyrobily sice ne sluníčka,  
ale nádherná slunéčka, která se hodí i jako  

originální náramek. Náramkové berušky  
jsou tak jednoduché, že je zvládneš i ty. 

22

●  Balónek nafoukni zhruba do poloviny, konec zauzluj.
●  U uzlíku vytvoř pět malých buřtíků a jeden větší. 
●  Malé buřtíky spoj do kruhu tak, že pátý zatočíš za prvním. 
●  Větší buřtík, který se při vytváření kruhu dostal dopředu (za hlavič-

ku), polož přes otvor v kruhu a zajisti tak, že volný konec balónku 
zauzluješ mezi třetím a čtvrtým malým buřtíkem.

●  Beruška je hotová, zbývá jen dokreslit 
obličejíček a správný počet teček.

●  Chceš-li berušku nosit jako nára-
mek, stačí si ji dát na zápěstí, 
volný konec obtočit kolem 
ruky a zauzlovat za  
beruščinou hlavičkou.

co budeš 
na slunéčKo 
Potřebovat:
 dlouhý červený 

balónek
 pumpičku
 černý fix

Jak se rodí 
slunéčko:

Kuk!



✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění 
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů 
✔ Roční předplatné pouze 520 Kč
Objednejte u nás a ušetříte 170 Kč

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

☎ 281 002 201 • sekretariat@tv-pohoda.cz • www.tv-pohoda.cz/predplatne/

časopisu Čiperkačasopisu Čiperka

Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘESPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
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Řešení
úkolů
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SLuNEČNí POČty
 2 + 3 = 5
 7 – 2 = 5
 2 × 7 = 14
 3 – 2 = 1
 3 × 5 = 15
 5 + 7 = 12
 7 × 10 = 70
 10 + 5 = 15
 10 – 5 = 5
 10 × 5 = 50
 10 : 5 = 2

Str. 8

Správný stín je č. 4

Slunečník č. 1 – mrkev

Slunečník č. 2 – sluneční paprsek

Slunečník č. 3 – ptačí zobák

Slunečník č. 4 – klaunská čepice
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6 rozdílů 
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SLOVNí hRátKy

1. slunce

2. slunéčko

3. slunečník

4. slunovrat

5. slunění



Hříšně svůdná

    čokoláda...

www.jednodusepoctiva.cz

neodolatelná a jednoduše poctivá čokoládová
zakysaná smetana s višněmi, karamelem,

pomerančem nebo extra čokoládou


