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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
dnes bych vám chtěl vyprávět jeden zajímavý příběh.
Jedněm moc hodným rodičům se kdysi dávno narodila
čtyřčata. Dva kluci a dvě holky. Všechny děti byly hodné,
ovšem jen když byly každé zvlášť. Jakmile byli třeba jen dva
ze sourozenců spolu, pokaždé z toho vznikla hrozná mela.
A když byla pohromadě celá čtveřice, mohli jste se spolehnout na to, že z toho dozajista bude pěkná polízanice.
Zoufalí rodiče nevěděli, co si mají se svými potomky
počít. Vždyť to byly hodné a poslušné děti! Tak proč kolem
nich pokaždé vypukne nějaký zmatek a pozdvižení?
Ptali se na radu věhlasných doktorů, učených mudrců.
Dokonce se byli zeptat sovy Emilky i u nás v lese. Všechny
moudré hlavy však rodičům radily to samé. Děti nemohou
vyrůstat pohromadě. Každé musí bydlet ve svém vlastním
domě a pokud možno se s ostatními vůbec nestýkat. Ale
copak to jde? Sourozenci se měli rádi. Bratři chránili své
sestry a ty by za ně daly ruku do ohně.
Rodiče dlouho nechtěli poslechnout, co jim všichni kolem radili. Jak však děti rostly, rostly také problémy, které se
kolem nich objevovaly. Když už těch katastrof bylo opravdu
hodně, nešťastní rodiče se rozhodli k ráznému kroku.
Každému ze svých dětí postavili útulný domek, sourozence rozdělili a prosili je, aby se raději vůbec nenavštěvovali. Protože to byly opravdu hodné děti, své rodiče
poslechly. Ale čas od času se jim přece jen po bratrech
a sestrách zasteskne a vydají se je navštívit. Okamžitě to
však vyvolá velikou melu. I ty hned poznáš, kdy se sourozenci setkali. Znáš je totiž velice dobře. Jmenují se Jaro,
Léto, Podzim a Zima. Toto číslo časopisu je celé o nich.
Hodně veselé zábavy
se čtveřicí sourozenců ti přeje
veverčák Čiperka.
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Soutěž o ceny
I když je v tomto čísle časopisu kvůli čtveřici docela
mela, na soutěžní křížovku veverčák Čiperka nezapomněl. Vrhni se do luštění, než naši sourozenci zase
něco vyvedou.
Křížovka – Roční období

str. 4

Výherci z minulého čísla
Křížovka – Přezdívka pro virus: Záhadnému viru
zvířátka říkají plešivka. Všichni lesní obyvatelé jsou
rádi, že virus už je pryč. Čiperka má navíc radost, že
může opět odměnit pětici úspěšných luštitelů. Jsou
jimi: E. Součková (11 let), R. Müller (7 let), F. Svoboda
(5 let), C. Vojáček (4 roky), P. Svobodová (5 let).
Kreslení do mouky: Čiperka vám vzkazuje,
že jste moc šikovní mouční malíři. Za svá umělecká
díla budou tentokrát odměněni: J. Heger (6 let),
V. Zborník (6 let), E. Hiršová (8 let), E. Lešetická
(4 roky), G. Laciková (4 roky).

P OZOR!

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

Kreslíme

symboly
čt veřice
Pro každého ze
něco
sourozenců je
typické.

 Nauč se kreslit tyto symboly
a urči, co patří Jaru, Létu,
Podzimu a co Zimě.
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Roční období
Čemu se naše čtyřčata věnují? Nač mají ohromný vliv? A co je vzhůru nohama,
když se spolu potkají? To najdeš v tajence této křížovky.
Řešení křížovky pošli do 20. července 2021 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 5,
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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 Dokážeš je správně
přiřadit? Obrázky
dovybarvi.

Kdo je kdo
Asi by bylo slušné, kdyby se ti čtveřice sourozenců představila.
Jmenují se Jaro, Léto, Podzim a Zima. To už víš. Ale jak vypadají?
Tady máš jejich obrázky. Jen ty jmenovky se nám nějak rozházely.

Kde kdo bydlí?

Každý ze sourozenců musí bydlet sám, aby nedocházelo k nepříjemnostem.
Poznáš, kde kdo bydlí? Zde máš popis cest k jednotlivým příbytkům.
 Cestu Jara označ zelenou tečkou, Léta červenou, Podzimu hnědou a Zimy modrou. Bude se ti to hodit.

Jaro:
Léto:
Podzim:
Zima:

Pokud jsi všechny sourozence
dovedl bezpečně domů,
odpověz na následující otázky:
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 Pouze jeden ze sourozenců se cestou potká se všemi ostatními. Který to je?
 S kým se nesetká Zima?
 Koho nepotká Podzim?

Zima v létě
V bludišti na předchozí stránce se Zima s Létem nepotkali.
Zimě se však po bratrovi zastesklo a zašla ho navštívit.
Jak to dopadlo? To vidíš na této stránce.
 Poznáš, co všechno Zima způsobila?
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To je

moje
Zde máš všechny čtyři sourozence pohromadě
a kolem každého jsou pro něj typické věci.
Ke každému se však vloudil jeden vetřelec.
 Poznáš, co mezi ostatní symboly nepatří?
 Dokážeš ke každému ze sourozenců
dokreslit ještě další tři pro něj typické věci?
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Podzim a Zima píchli sluníčku
do jeho oblačné peřiny. Okamžitě
začalo pršet i sněžit.

 Hnědě zakroužkuj všechny
kapky deště, modře všechny sněhové vločky.
 Spočítej kapky i vločky a potom dokresli
tolik kapek deště, aby jich bylo stejně jako vloček.
 Do malých oblačných polštářků nakresli tolik kapek
a vloček, aby to odpovídalo jednotlivým číslům.
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Posmívat se
nevyplácí

J

aro se pomalu přehouplo v léto. Sluníčko krásně
svítilo a na prodejně, kde žil skřítek Rohlík se svou
rodinou, nastala výměna stráží. Každého čtvrt
roku se totiž střídají skřítci uklízeči. Ti dohlížejí na čistotu podlah. Mít na starosti letní období, to je veliká
úleva, protože zákazníci nenosí zablácené boty ani
jim z obuvi neodkapává tající sníh tvořící na podlaze
nechutnou břečku.
V zimě měl úklid podlah na starosti Smítek. Na jaře se
o pořádek staral Podlážek a léto připadlo Leštíkovi.
Ten se okamžitě začal kamarádům posmívat. „Teda,
kluci, řeknu vám, to bude jak dovolená! Neprší, sluníčko
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vysušilo všechny louže a k prodejně vede nová silnice
i nové chodníky. Žádné sněhové vánice, žádné květnové
lijáky! Žádné nánosy bahna a písku. Já jsem snad vyhrál
v loterii!“
„To je ohromná zábava, Leštíku, smát se nám, že jsme tu
denně kmitali jak fretky, aby na podlaze nikdo neuklouzl,“
zlobili se Smítek a Podlážek.
„A víte, že je? Už čtrnáct dní tu sedím s nohama na stole, houpu se na židli a mám neskutečný veget,“ nedal si
pokoj Leštík.
S nohama na stole mohl sedět i dalších čtrnáct dní.
Noční deštíky ranní slunce rychle vysušilo a podlaha

v prodejně byla beze skvrnky. Leštík si nedal pokoj
a neustále se kamarádům vysmíval. Oni mu sice přáli,
že nemá žádnou práci, ale přece jen je trochu mrzelo,
že je to takový nekňuba a vysmíváček.
„Poslyš, Smítku, vím, že se to nemá, ale Leštík by zasloužil
pořádně za vyučenou, aby už s těmi posměšky dal pokoj,“
stěžoval si Podlážek kamarádovi.
„Máš pravdu, Podlážku, ale co můžeme dělat? Žalovat
na něj rodičům nepůjdeme, to se nedělá. Prát se s ním
taky nebudeme, je to přece náš kamarád, i když pořádný
trumbera,“ přemýšlel Smítek.
„Poradíme se s Drobkem a Žemličkou, ti určitě přijdou
na způsob, jak Leštíka vytrestat,“ napadlo Podlážka.
Oba skřítci se hned rozběhli za Drobkem a Žemličkou.
Svěřili se kamarádům, co je trápí, a všichni čtyři dali
hlavy dohromady.
„Leštík si libuje, že na podlaze nejsou žádné břečky od sněhu, louže z mokrých bot ani bahno a písek,“ uvažoval
nahlas Drobek, „takže by to chtělo nějak zařídit, aby to
tam všechno měl. Ale jak?“
„Už to mám!“ pleskla se do čela Žemlička. „Kdo může
zařídit, aby na jednom místě byl sníh i jarní liják? No přece
sourozenci Zima a Jaro!“
„Ségra, zima a jaro jsou roční období, žádní sourozenci,“
trpělivě vysvětloval Drobek své sestře.
„Nech mě domluvit, bráško,“ nedala se Žemlička. „Já
pochopitelně vím, co to jsou roční období. Ale ty nevíš,
že tato období se jmenují po skutečných sourozencích –
Zimě, Jaru, Létu a Podzimu. Musí bydlet každý sám, protože jakmile se dají dohromady, vznikne z toho neskutečná
mela.“
„Aha,“ pochopil to konečně Drobek, „takže kdybychom
sem Zimu a Jaro pozvali, užil by si Leštík všechno to, kvůli
čemu se vysmíval Smítkovi a Podlážkovi.“
„Já bych mu k tomu jako bonus přihodil ještě i Podzim,
ať to má s plnou parádou,“ zasmál se Podlážek, když si
představil, co Leštíka čeká.
„Nechci vám kazit radost,“ zamyšleně se ozval Smítek,
„ale vy někdo víte, kde ti čtyři výtečníci bydlí?“
„Ne,“ špitl Drobek.
„Ne,“ vydechl Podlážek.
„Ano,“ dmula se pýchou Žemlička.
„Tak co tady ještě děláš? Upaluj pro ně, ať můžeme Leštíka
vytrestat,“ pobízeli Žemličku zbylí spiklenci.
„Dobrá, jdu. Ale bude to nějakou dobu trvat, přece jen
bydlí daleko od sebe. Takže než se vrátím, převezměte
za mě, prosím, moje úkoly na prodejně.“
„Domluveno!“
Žemlička se vydala na cestu. Nešlo jen o to, aby obešla
všechny sourozence. Dlouho každému z nich vysvětlovala, proč jejich pomoc potřebují. Pravda, čtveřici se
do toho nechtělo – věděli, co to může způsobit. Ale
nakonec souhlasili.

Odplata se měla uskutečnit v neděli odpoledne, kdy
už má prodejna zavřeno, takže nebude hrozit, že by se
zranil někdo ze zákazníků a prodavaček. To by jim táta
Rohlík dal!
Byla krásná letní neděle. Den jako vymalovaný a sluníčko předvádělo svůj letní paprskový koncert.
Leštík se slastně protáhl a pronesl směrem ke kamarádům: „Tak! Za minutku se zavírá, jen rychle setřu podlahu
a můžeme vyrazit k vodě. To je něco úplně jiného než
hodiny vytírat rozbředlý sníh a nánosy solného posypu.“
„Dobrý den, můžu dál?“ ozvalo se najednou od venkovních dveří.
„Kdo jsi? Už je zavřeno,“ odháněl novou příchozí Leštík.
„Já jsem Zima a mám se tady potkat se svými sourozenci,“
představila se dívka.
„Zima, jo? To je dost divné jméno nebo hloupý vtip,“ smál
se Leštík.
Pokud se Zimě do té doby do vytrestání Leštíka moc
nechtělo, teď se vše změnilo. Jejímu jménu se žádný
skřítek smát nebude!
„Léto, jsi tu někde?“ zvolala Zima.
„Ano, sestřičko, tady jsem a hned ti pomůžu toho posměváčka vytrestat.“ Do prodejny vstoupil chlapec Léto.
Dokážete si představit, jak radostně se vítali sourozenci, kteří se už hodně dlouho neviděli? A co nastalo, když
v létě přišla zima? Vánice, chumelenice, přívaly sněhu.
Letní slunce však všechen sníh hned rozpouštělo
a v prodejně to vypadalo jak po výbuchu.
„Přestaňte, prosím!“ skučel Leštík, když viděl tu spoušť.
„A to ještě přijde sestřička Jaro a bráška Podzim,“ upozornila vyděšeného skřítka Zima. „Rovnou tě varuju, my
čtyři jsme už strašně dlouho nebyli pohromadě.“
Máme vám popisovat, co se rozpoutalo, když k Zimě
a Létu přibyli ještě i Jaro a Podzim? Chvíli lilo, pak vysvitlo slunce. To vystřídala sněhová vánice. A tak to šlo
pořád dokola.
„Už dost, prosím,“ skučel Leštík.
„Zimo, prosím, už ho nechte,“ zastala se kamaráda Žem
lička. „Myslím, že už se nikdy nikomu posmívat nebude.
Ani tvému jménu ne.“
„Ano, ano,“ sliboval honem Leštík, „nebylo to ode mne
hezké. Omlouvám se ti, Zimo, a omlouvám se i Smítkovi
a Podlážkovi.“
„Dobrá tedy, půjdeme,“ rozhodla Zima.
Nejprve odešla ona, pak Jaro a Podzim. Na prodejně
zůstal jen chlapec Léto, který hravě vysušil všechny kaluže a spolu s ostatními skřítky pomohl Leštíkovi uklidit
prodejnu. Pak se s malými skřítky rozloučil i Léto.
„To bylo tedy drama!“ vydechl Leštík.
„Bylo, ale zasloužil sis to,“ přikývl Podlážek. „Ale teď, venku je krásně, tak snad půjdeme konečně k té vodě, ne?“
Mezi skřítky i mezi sourozenci Zimou, Jarem, Létem
a Podzimem už bylo zase všechno tak, jak má být.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Sestry Jaro a Zima se snažily
obléct tak, aby nebylo poznat,
která je která. Kromě toho, že mají
na kabátech zapínání na opačnou
stranu, jsou na každé z nich
ještě čtyři maličkosti,
podle kterých je
rozpoznáš.

Zima?

nebo

Jaro,

Kdo byl na

návštěvě?

Za Podzimem přišel jeden z jeho sourozenců. Jenže
Podzim nebyl doma, a tak host zklamaně odešel.
 Zahraj si na detektiva a odhal,
po kom tu zůstalo
několik stop .

 Jaké stopy by v Podzimově
zahradě zanechali zbylí dva sourozenci?
Nakresli alespoň tři každému z nich.
Sourozence pojmenuj.

Stopy
sourozence č. 2
Stopy
sourozence č. 3
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Co si pamatuješ?
Ke každému obrázku v naší tabulce napiš J, L, P nebo Z podle toho, ke kterému ze sourozenců
daný obrázek patří. Pak celou tabulku zakryj a pokus se vyřešit další úkoly zpaměti.

 Vyjmenuj obrázky v druhé řadě.
 Co se nachází v levém dolním rohu?
 Co je nad vlaštovkou?
 Jakou barvu má šála?
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 Je mezi obrázky meloun?
 Ve druhém sloupci je jablko, nebo hruška?
 Kolik je v tabulce sportovních obrázků?

Sourozenecký

strom
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Sourozenecká

ruleta

píseň

jídlo

Pusť se do veselé hry s našimi čtyřčaty.
 Vyrob si podle našeho návodu ruletu.
 Kartičky se soutěžními úkoly vystříhej
a dej do sáčku.

J dem e hrát:
Zatoč šipkou rulety,
určí ti roční období.
Ze sáčku si vylosuj soutěžní úkol (téma).
Tvá odpověď se musí týkat toho ročního období,
které ti ukazuje šipka. Na splnění máš 10 vteřin.

sport

měsíc

Za splnění úkolu si připočti bod,
za nezvládnutí jeden odečti.
Kdo se stane králem rulety?
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co se slaví

počasí

oblečení

svátek má

narozeniny
slaví

celkem dnů

Na ruletu
potřebuješ:

• nůžky
• špendlík
• kousek polystyrenu
• korálek

Postup:
Vystřihni ruletu i šipku.
Šipku napíchni na špendlík,
zajisti korálkem a připíchni
do středu rulety.
Přečnívající konec špendlíku
zabodni do polystyrenu.
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Jak to vypadá, když jsou čtyřčata
spolu? To vidíš v živých
barvách na našem
obrázku.
 Vlastně v barvách ne,
obrázek potřebuje
vybarvit.

Jsme veselá rodina

Čiperka se byl podívat
na natáčení pohádky
Tajemství staré bambitky 2.
Moc se mu líbilo, jak se jednotlivé
scény točí stále znovu, ale přitom všechno
musí zůstat tak jako v předchozím záběru.
Tady vidíš dvě fotky jedné scény. Měly by být stejné,
ale náš veverčák našel 5 odlišností a hned o nich běžel
říct panu režisérovi Macharáčkovi. Ten všímavému
Čiperkovi poděkoval a celou scénu jeli herci
ještě jednou, tentokrát už bez chybiček.
 Odhalíš těch 5 odlišn

ostí i ty?

Řešení úkolu
najdeš na
straně 23.
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Pepina
& balónková kytička
Pepina se letně vymódila, protože jde na návštěvu k Létu. Ozdobila se náramkem
z balónkové kytičky. Pokud se ti tento šperk také líbí, klaunka Pepina tě jej ráda naučí.

Jak kytička vzniká?
● Balónek nafoukni zhruba do poloviny. Konec zauzluj.
● Nyní vytvoř jeden malý buřtík a pořádně jej zauzluj. To bude střed květu.
● Udělej první buřtíkovou smyčku a zkruť. Stejně vytvoř ještě další tři.
● V
 olný konec využij na pořádné svázání balónkového květu,

aby mu jednotlivé okvětní lístky neopadaly.
● Zbylý konec slouží k přichycení kolem zápěstí.
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Str. 12
Dívka vlevo – ZIMA – klapky
na uši, rukavice, tváře zčervenalé
mrazem, zimní boty

Ř e š e ní
ú k ol ů

Dívka vpravo – JARO – květinová
čelenka, květinové náušnice,
tulipány, balerínky
Str. 21
5 rozdílů 
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SPECIÁL
LÉTO 2021
•
•
•

68
65
111

stránek pohodového čtení
a zábavy pro volný čas
skvělých receptů, rad a tipů
křížovek, luštění a čtení

v prodeji
od 26. 5.

