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Soutěž o ceny
Zvířátka jsou sice zalezlá ve svých příbytcích, Čiperka 
ale nezahálí a přemýšlí, čím by své kamarády pobavil. 
Co třeba nějaká soutěž? Anebo rovnou dvě? Vyzkou
šej je také. 

 Křížovka – Přezdívka pro virus str. 4
 Kreslení do mouky str. 20

Výherci z minulého čísla
 Strašidelná křížovka: Strašidelnému filmu či pří

běhu se říká horor. Strach však rozhodně nemusí mít 
těchto pět šťastlivců, na které se usmálo štěstí v ho
rorové křížovce: A. Žihlová (10 let), J. Šťastný (10 let), 
B. Nováková (6 let), L. Čapková (4 roky), J. Tichý 
(7 let).
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Pozor, pozor,  
plešovirus útočí!

Tak takovéto hlášení nás zaskočilo jednoho krásného 
předjarního dne. Dokážete si, kamarádi, představit ten 
zmatek, který v lese vypukl? Každý, kdo se plešovirem 
nakazil, přišel o všechny chlupy či všechno peří! 

To je hrůza! Jak bych vypadal, kdybych běhal po lese 
úplně nahatý? To by byla přece strašná ostuda! Proto sova 
Emilka vyhlásila, že máme všichni zůstat doma, dokud les
ní strakapoudí lékařská jednotka nevymyslí, jak plešovirus 
porazit. 

Kamarádi, také vás to doma tak strašně nebaví? Chybějí 
vám kluci a holky ze školy? Chtěli byste běhat venku na 
sluníčku? Chtěli byste mít všechny kroužky, sportovní zá
vody a víkendové výlety? Stýská se vám po škole a školce? 
Tak to jsme na tom úplně stejně. Už měsíc jsem kromě své 
rodiny neviděl živou duši. Tedy kromě našeho poštovního 
hada, který nám nosí zprávy od ostatních zvířátek a do
mácí úkoly od sovy Emilky. Hadovi totiž nemá co vypadat, 
proto se nákazy plešovirem nemusí bát. 

Snad už pan doktor strakapoud brzy vymyslí, jak plešo
virus společně přepereme. Vy si zatím na stránkách 
nejnovějšího Čiperky alespoň přečtěte, jak ta naše lesní 
karanténa vypadala. 

Krásné jarní nezavirované dny 
vám přeje váš kamarád 

veverčák Čiperka

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



RukaDoma v karanténě se musíš 
zabavit jen s tím, co máš  
momentálně k dispozici. 

Vlastní ruku máš vždy při ruce 
a můžeš ji krásně využít  

třeba jako šablonu  
pro kreslení. 

 Nauč se 
s pomocí ruky 

nakreslit  
hlemýždě,  

žirafu  
a králíka.
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Přezdívka pro virus
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Jak zvířátka říkají plešoviru, který je uvěznil v jejich příbytcích? To se dozvíš v tajence 
plné našich zvířecích kamarádů.

Řešení křížovky pošli do 20. května 2021 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 5,  
301 00 Plzeň nebo na emailovou 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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5Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Vyřešil jsi Emilovy hlavolamy?  
Tak se se stejným zápalem pusť  

do závodů ve zručnosti. 

 Vysyp všechny zápalky z krabičky 
a pokus se je jednou rukou nandat zpět.  

Všechny hlavičky musejí být na stejném konci. 
Jsi-li pravák, použij levou ruku – a naopak. 

Na závěr se pokus krabičku jednou  
rukou zavřít.

Zapálené

hlavolamy Když nemůže bobr Emil 
stavět hráze venku na  
potoku, staví si alespoň 
doma ministavby ze 

sirek. Pro svou bobří rodinu 
vymýšlí zápalkové hlavolamy 
a pořádá nejrůznější závody 

zručnosti. Připoj se k nim  
a dokaž, že jsi stejně  

zručný a chytrý  
jako Emil. 

 Přemístěním dvou zápalek vytvoř číslo dva tisíce.

 A ještě jeden vyloženě bobří závod. 
Kdo z vás postaví nejvyšší věž ze sirek?  

Chce to trpělivost, zručnost a pevnou ruku.  
Tak do toho.

 Přemístěním dvou zápalek vytvoř z čísla 5008 číslo co největší.

 Přelož dvě zápalky tak, aby vzniklo 6 čtverců.



 Spočítej, kdo má lepší trefu. 

 Kolikrát se netrefil Chlupáč a kolikrát Michal? 

 Čí ponožka rozbila vázu s květinami?

 Kolik ponožkových střel skončilo 
v koši na odpadky a kolik z nich 
patřilo Michalovi?

Ponožková košíková
Bratři Michal a ChluPáč doma provozují zvláštní druh košíkové.  

Do rohu místnosti postavili starý lavor a strefují se do něj  
smotanými ponožkami. Každý střelec má svou barvu. 

 Vystřelili oba medvědi 
stejný počet ponožkových 

míčů, nebo má některý 
z nich ještě ránu 

k dobru? Který? 
Dokresli mu jeho 
míč do ruky.
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Po tolika skocích se ti už jistě krásně přemýšlí a hravě vyřešíš  
následující úkoly:   Kdo z kamarádů má nejvyšší telefonní číslo?
 Kdo má číslo s nejvyšším posledním trojčíslím?
 Sečti číslice jednotlivých telefonních čísel. Kdo má nejvyšší 

                                          a kdo nejnižší součet? 

Zaječí Zajíc Václav si vše nejlépe zapamatuje, když u toho může skákat. Teď si musí  
do hlavy natlouct, nebo spíše naskákat, telefonní čísla svých pěti kamarádů,  
kterým chce zavolat. Na zem si proto nakreslil telefonní číselník a čísla si vyskakuje. 

Nejprve snožmo, pak po jedné noze a nakonec po druhé. Potom už zvládne 
říct každé číslo zpaměti. 
Troufneš si na to i ty? Skákat můžeš prstem po obrázku. Nebo si venku  

nakresli číselník křídou na chodník, doma si na podlahu můžeš přilepit  
papíry s jednotlivými čísly. 

7



8

Hadí pošta

InZERcE

Hadí pošťák má pro Čiperku vzkaz od sovy Emilky, asi domácí úkoly. 
 Ukážeš mu bezpečnou cestu lesem až k našemu veverčákovi? Ale pozor, plešoviry číhají na každém kroku!
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 No a tyto kroužky tady také nejsou pro nic za nic. Vybarvi je podle barevné legendy.  
Třeba pak odhalíš, kdo ti tyto kroužkové úkoly vymyslel.

Toto nejsou ledajaké kruhy,  
jsou to hlavy nebo tělíčka 

různých živočichů.

 Prokaž, že jsi zdatný malíř, 
a zvířátka nakresli. Dokážeš jim 

vymyslet devátého kamaráda?

K

ruhohran
í
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Jak Viktora 
nenechali ve štychu

Jednoho jarního dne probudilo zvířátka v Čiper
kově lese poplašné volání sojky Všetečky: „Pozor, 
pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení! Do našeho 

lesa pronikl zákeřný plešovirus. Koho napadne, ten přijde 
o veškerou srst či peří. Následky mohou být v krajním 
případě i trvalé! Sova Emilka proto rozhodla, aby všichni 
zůstali ve svých domovech a nevycházeli ven. Spojení 
mezi obyvateli bude zajišťovat naše spolehlivá hadí pošta. 
Dodržujte, prosím, bezpečnostní opatření a neriskujte!“

Jindy pestrý lesní život se jako lusknutím prstu zpo
malil, každodenní cvrkot utichl. Jen hadí kurýři se tiše 
plazili lesem a nosili vzkazy jednotlivým lesním obyva
telům. Plešovirová armáda ovládla celý les. 

Po týdnu nuceného domácího vězení otrnulo vlku 
Viktorovi a tento známý lesní uličník začal vymýšlet, jak 
bude hrát s plešoviry na honěnou. Vykradl se z vlčího 
doupěte, odvážně se postavil doprostřed lesní mýtiny, 
bojovně dal ruce v bok a zvolal: „Hej, plešovirové, já jsem 
tady! Že mě nechytíte?“

Chytili! A netrvalo jim to ani moc dlouho. Jeden pod
razil Viktorovi nohy, a ve zlomku vteřiny byl vlk zavalen 
hromadou virů. Sice se mu po urputném boji poda
řilo všechny vetřelce setřepat, ale bylo pozdě. Jeden 

po druhém mu začaly vypadávat chlupy, až najednou 
stál Viktor v hromádce vlastní srsti. 

Co teď? Domů nemohl. Jednak by dostal od rodičů 
vynadáno, že porušil zákaz vycházení, jednak nechtěl 
nikoho ze své rodiny nakazit. Zalezl tedy do opuštěné 
jeskyně, posadil se na studený kámen a usedavě se roz
plakal: „Já jsem ale vrták! Co mě to jenom napadlo? Proč 
jsem neposlechl? Teď budu všem kamarádům pro smích! 
Co když mi chlupy nikdy nedorostou? Co tu budu jíst? A co 
rodiče? Ti zešílí hrůzou, co se mi asi stalo!“

Dlouhé hodiny Viktor lamentoval, a kdyby mohl, rval 
by si chlupy za to, jak šílený nápad dostal. Jenže nebylo 
co si rvát.

„Ssss, co bulíššš, ty přerossstlá holá myššši?“ zasyčelo to 
najednou za Viktorovými zády.

„Já nejsem žádná přerostlá holá myš! Já jsem vlk Viktor! 
Ale chytil jsem plešovirus, takže vypadám, jak vypadám. 
Rád tě vidím, Hynku,“ přivítal Viktor poštovního hada, 
který se neslyšně připlazil do jeho úkrytu. „Prosím tě, 
mohl bys vyřídit rodičům, co se mi stalo, a že tady zůsta-
nu, dokud se neuzdravím? Nechci, aby o mě měli strach.“

„To ssse ví, že to vyřídím, Viktore. Ty jsssi ale nekňuba!“ 
„Jsem, já to vím. V životě už takovou hloupost neudě-

lám. Tak běž, prosím, a vše našim vyřiď. A taky, že se jim 
moc omlouvám.“

Hynek se odplazil a vše ve vlčím doupěti vyřídil. 
Viktorova matka lomila rukama, ale otec rázně bouchl 
pěstí do stolu a prohlásil: „Dobře mu tak! Konečně na ty 
svoje věčné skopičiny doplatil. Bude to pro něj dobrá škola 
života!“

„Ale co si tam chudák sám počne?“ plakala maminka.
„Bude se učit! Hynek mu donese učebnice a náš drahou-

šek si alespoň vylepší známky. Emilka povídala, že jeho 
čeština připomíná spíše hotentotštinu!“

„Ale bude mít hlad a žízeň. V noci mu bude zima,“  
lamentovala maminka.

„Dobrá, poradíme mu. Hynku, prosím tě, 
vyřiď našemu nezdárnému synovi,  
ať se obrátí na skřítky 
pokladníčky. Jestli 
není úplně zabedněný 
a alespoň občas doma 
poslouchal, co se mu říká, 
měl by vědět, co to zname-
ná. Děkujeme, Hynku.“

Tak se ukažte,
vy zbabělci!

Tady
jsem!



Sotva za Hynkem zapadly dveře, 
chopil se vlčí táta telefonu.

„U telefonu Koblížka, skřítka z prodejny 
u lesa. S čím vám mohu pomoci?“ ozvalo se 
z aparátu.

„Ahoj, Koblížko, tady vlk Vi-
lém, hlava vlčí smečky. Měl bych 
na tebe velkou prosbu.“

„Ahoj, Viléme, ráda tě slyším. 
Jak zvládáte plešovirovou invazi 
a s čím ti můžu pomoct?“

„Ale, můj nezdárný syn 
vyzval plešoviry na souboj. 
Pochopitelně prohrál, 
a teď sedí v opuštěné 
jeskyni a na těle nemá 
jediný chloupek. Jestli 
není úplný hlupák, 
měl by k vám 
za chvilku zavolat 
a objednat si na vašem 
e-shopu pro lesní obyva-
tele nějaké zboží. Prosím tě, 
dohlédni na to, aby to 
nebyly samé hloupos-
ti, ale naopak věci, 
které bude potřebo-
vat. Kvalitní potraviny 
a nějaké oblečení, aby 
náš naháč nezmrznul.“

„To je trumbera! 
Neboj se, postaráme se 
o něj, pomůžeme mu 
s objednávkou. Vše si 
bude moct vyzvednout 
ve speciálním výdejním 
boxu. S nikým se nepotká, 
proto nebude muset mít 
strach, že by někoho nakazil 
nebo že by se mu někdo posmíval, že vypadá jak oškuba-
né kuře.“

„Moc ti děkuji, Koblížko, pochopitelně všechno zapla-
tím, ale to tomu našemu holomkovi neříkej. Nech ho, aby 
si u vás všechno odpracoval.“

„Dobře, Viléme, jsme domluveni. Pomocná vlčí tlapa se 
vždycky hodí.“

„Tak,“ odfrkl si Vilém, „víc pro toho našeho moulu 
udělat nemůžeme. Neplač, maminko, Koblížka a ostatní 
skřítkové se o něj postarají.“

A opravdu. Viktor nebyl úplný zabedněnec a pocho
pil, co mu Hynek vyřídil. Doběhl k nejbližší lesní budce 
a zavolal Koblížce do prodejny. Sice si nejprve objednal 
dva pytle bonbonů, čtyři tabulky čokolády a pět lahví 

limonády, ale Koblížka 
jej správně naváděla, 

aby si objednal opravdu 
důležité věci.

„Tak super,“ zajásal Viktor, když 
byla objednávka kompletní. „Kdy 
si pro to můžu přijít?“

„Pomalu, pomalu, mladý muži!“ 
krotila jeho elán Koblížka. „Jak 
to bude s placením?“
„S placením?“ vyděsil se Viktor.

„Ano, s placením. Já bych to viděla 
tak na třítýdenní úklid kolem prodejny 

včetně mytí výloh. Co ty na to?“
„Dobrá, souhlasím,“ oddechl si Viktor, že cena 

není nijak drastická. Tohle hravě zvládne.
Jakmile byl obchod uzavřen a dohodnutá cena po

tvrzena, připravili skřítci veškeré zboží do tašek a dali je 
do speciálního boxu. Když padla tma a kolem prodejny 
nebylo ani živáčka, Viktor se k boxu opatrně připlížil, 
zadal tajný kód a ze schránky si vyzvedl své zboží. Skřít
ci jej opravdu nenechali ve štychu, měl nachystáno vše 
potřebné, a dokonce mu přibalili i pár sáčků se slad
kostmi, aby se mu ta nucená karanténa lépe snášela. 

Trvalo to dlouhé tři týdny, než se Viktor zbavil plešo
virové nákazy a dorostla mu srst. Pokorně se pak vrátil 
domů a ochotně si odpracoval svůj dluh na prodejně. 
Nikdy se ale nedozvěděl, jak se na něj táta s Koblížkou 
domluvili. A ještě něco: i tu češtinu si nakonec vylepšil. 

Inu, všechno zlé je k něčemu dobré – 
alespoň v pohádkách.

11



kamaRáde, kdo jsi
Netopýr Radim dostal od Emilky nelehký úkol: 
přiřadit správná anglická a německá slovíčka 

k obrázkům svých kamarádů. Ne, že by nevěděl, 
že Emilka je sova, ale jakpak se sova 

řekne anglicky? 
 Pomůžeš bezradnému 

Radimovi správně přiřadit 

jednotlivé tabulky?

 Komupak asi patří tabulky, 

které drží Radim v rukou? 

Vždyť všechny kamarády 

už jste pojmenovali.
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 Kolik plešovirů se na obrázku 
schovává? Škrtni je červenou pastelkou.
 Sesbírej všechny dopisy, které se pošťákovi 
ztratily z brašny. Zakroužkuj je modrou pastelkou. 
 Na stromech visí několik listů s písmeny. Když je složíš  
odnejvětšího po nejmenší, zjistíš, jak se náš pošťák jmenuje.

Cesta zavirovaným územím
Hadí kurýr má opravdu nelehký úkol. I když se plešovirem nakazit nemůže, 

viry na něj neustále útočí. Kurýr bude asi potřebovat tvou pomoc.

 Přes potok polož kládu, aby se had 
mohl bezpečně přeplazit. 
 Co do lesa nepatří? Najdi dva vetřelce. 
 Kdo se nakazil plešovirem? 



NePřítel se vybarvil
Přesněji: ty jej vybarvíš. Nejprve si pořádně procvič vyjmenovaná slova a pak podle barevné legendy vybarvi  

obrázek plešoviru. Nespleť se! Víš, co by tě čekalo – nakazíš se a zplešatíš! Dej si tedy záležet.
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Hadí počty
Jak se tak hadí kurýr denně plazí sem tam opuštěným lesem, 

krátí si čas opravdu nezvyklými hadími počty. Ty si zase 
potřebuješ zkrátit dlouhou chvíli doma, a proto 
jistě přijmeš výzvu k malému hadímu počítání.

Hadí kurýr je 2 metry dlouhý a 20 cm široký. 
Cesta z pošty k Čiperkovi měří 150 metrů. Kolik je to hadích délek?

Kurýrovi se vejde do brašny 13 dopisů. Dnes jich však musí doručit 78. 
Kolik brašen by ještě potřeboval? Dokresli mu je.

Poštovní známka stojí 19 korun. Čiperka posílá 2 dopisy fretce Bětce, 1 klaunce 
Pepině a 1 jezevci Karlovi. Kolik zaplatí za známky pro fretku?

Hmotnost 1 dopisu je 50 gramů 
a pošťácké brašny 200 gramů.  
Jakou hmotnost má hadí kurýr 
na zádech při doručování 11 dopisů?

1

2

3

4

Řešení úkolů  
najdeš na straně 23.
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Bětčin dopis
Fretka Bětka se pustila do psaní dopisu pro veverčáka Čiperku.  

S první verzí ale nebyla spokojená, a tak celý dopis přepsala.  
My ti ukazujeme oba dopisy. 

 Najdeš 6 rozdílů?

18

Ře
še

ní
 ú

ko
lu

 n
aj

de
š n

a 
st

ra
ně

 2
3.



 K růžici správně doplň světové strany.
 Kachna Mína bydlí v západním rybníčku. 
 Na severním břehu Mínina rybníku žije žabka Radka . 
 Jihovýchodně od Radky bydlí ve skalách netopýr Radim .
 Ve skalách na severu sídlí hadí poštovní úřad .
 Na západ od Radimova příbytku je louka s norou zajíce Václava .
 Vydra Berta bydlí v jiném rybníku než Mína.
 Severozápadním směrem od Bertina rybníku je háj, v němž žije Čiperka .
  Východně od veverčáka a západně od poštovního úřadu žije Viktorova  

vlčí smečka. 
 Bobr Emil staví hráz na pravém břehu potoka, severně od Bertina příbytku.

Bětce možná zakreslování 

do slepé mapy nejde, ale 

ty si s tímto úkolem hravě 

poradíš a správně přiřadíš 

jednotlivé tabulky.

Slepá
mapa

19
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Chceš se nám svým moučným obrázkem pochlubit? Můžeš. 
Pošli jej do 20. května 2021 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 4, 

301 00 Plzeň nebo na emailovou adresu coopclub@coopclub.cz. 
Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – mouka“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu, 

telefonní číslo a věk, aby Čiperka mohl ty nejlepší výtvory odměnit. Soutěž je určena jen pro děti.

obráZky 
v mouce

Myška Eliška se doma nudí. Ráda by byla venku s kamarády, ale kvůli plešoviru 
nemůže. Rozhodla se, že alespoň kamarádům upeče koláčky. Vyndala plech 
a sáček s moukou. Jenže ouha! Sáček se roztrhl a mouka se vysypala na plech. 
Eliška ji chtěla smést, ale všimla si, že vytvořila zajímavý obrazec. 
Nuda byla ta tam, ale pečení koláčů pro kamarády taky.  
Myška se vrhla do kreslení. Přidej se k ní.

Základní 
postup:
  Hrubou mouku nasyp na plech a rovnoměrně rozprostři. 

Stačí plechem jen trochu zatřepat.

  Prstem, více prsty, nebo dokonce i oběma rukama 
najednou se pusť do kreslení. Využít můžeš i kuchyňské 
náčiní – vroubkovanou stěrkou vytvoříš vlnky, víčko 
od lahve poslouží jako razítko k vytváření kroužků atd. 

  Prvňáčci mohou plech využít k procvičování písmenek. 
Když se některé nepovede, jednoduše jej smažou 
a zkusí to znovu. 

  Chcešli mít obrázek dvoubarevný, můžeš jej 
dosypávat mákem. Ale raději se dovol rodičů, 
abys nedopadl jako Popelka! Oddělování mouky 
od máku by byl opravdu tvrdý oříšek!

hrubou mouku

plech

nejrůznější kuchyňské náčiní(vroubkovanou stěrku, víčka, vykrajovátka, vidličku atd.)

kreslení 
do mouky

Co budeš potřebovat:
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Po několika týdnech měla zvířátka nuceného domácího vězení plné zuby.  
Kamarádi se domluvili, na Velikonoce popadli pomlázky a plešovirus 

z lesa vyhnali. Ty si můžeš vyhánění nepřítele alespoň vybarvit.

InZERcE

Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis

✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění 
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů 
✔ Roční předplatné pouze 520 Kč
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Pepina 
& balónková 

kachna

Kachna Mína bohužel zákeřnému plešoviru neunikla  
a vypadalo jí všechno peří. Ale protože jí jinak nic nebylo 

a má hodně veselou povahu, dělala si sama ze sebe legraci. 
Dokonce poprosila Pepinu, jestli by ji jako „nahatou model

ku“ nezvěčnila. Pepina se tedy chopila žlutého  
balónku a dala se do práce. Zkus to také.

jak kaChna vZniká? 
● Balónek nafoukni, na konci nech asi 5 cm nenafouknutých. Konec zauzluj.

● Nyní vytvoř jakousi tenisovou raketu a pořádně ji zauzluj.

● Z rakety vytvaruj dvě motýlí křídla a pořádně je zakruť. 

●  Jednu smyčku spodem protáhni otvorem druhé smyčky.  
Vzniklo ti holé kachní tělíčko.

●  Ze zbytku balónku vytvaruj kachní zobák (větší buřtík) a hlavičku  
(dva stejné menší buřtíky), na kterou můžeš fixem dokreslit oči.

Co budeš na holou kaChnu potřebovat? dlouhý žlutý balónek pumpičku    fix

Holá kachna je na světě . 

Vesele se usmívá a z toho, 

že přišla o peří, si nic 

nedělá. Ono jí t řeba  

časem doroste.



Řešení
úkolů

InZERcE
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Těš se na pořádné
léto plné zmrzliny!

Str. 15
HADí POČTy

 Cesta k Čiperkovi představuje 75 hadích délek.

  Na doručení 78 dopisů potřebuje kurýr 6 brašen.  
Jednu už má, tzn. že mu jich musíš dokreslit ještě pět.

 Za dopisy pro fretku zaplatí Čiperka 38 korun.

 Hadí kurýr nese na zádech 750 gramů.

Str. 18
6 rozdílů 

Str. 5
ZAPÁLENÉ HLAVOLAMy

Str. 12
 česky anglicky německy

 vlk WOLF WOLF
 sova OWL EULE
 myš MOUSE MAUS
 medvěd BEAR BÄR
 liška FOX FUCHS
 kachna DUCK ENTE

 netopýr BAT FLEDERMAUS




