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Magazínek prodejen COOP

Za devatero horami a devatero řekami
žili v malém domku rodiče, kteří měli dvě děti – Jeníčka
a Mařenku.
Nebojte se, kamarádi, nechci vám vyprávět pohádku
o perníkové chaloupce. Pohádkový časopis byl přece minule. Tenhle Jeníček s Mařenkou žijí kousek od našeho lesa
a dobře se známe. Jsou to moc hodné děti, ale nedávno se
strašně pohádaly. Kvůli perníčkům. „Já si budu vybírat perníček první! Já jsem poprosila maminku, aby nám je koupila.
Takže mám větší zásluhy,“ křičela na bratra Mařenka. „Ale
já jsem s maminkou na ten nákup šel, perníky jsem vybíral já
a nesl jsem je spolu s ostatním nákupem domů. Takže větší
zásluhy mám já a vybírám si první!“ hádal se Jeníček.
Hádku jsem slyšel nejen já, ale také kamarádi našich sourozenců – Pepík, Frantík, Toník, Karlík a Vašík. A do sporu
se ihned zapojili. Jeden tvrdil, že nebýt jeho otce, nebylo
by obilí, a tedy žádné perníky. Další se kasal, že jeho taťka,
mlynář, přece na perníky mele mouku. Ale pekaři jsou také
důležití. A dopravci, prodavači…
Seděl jsem na větvi a dohadování poslouchal. Jak to tedy
vlastně je? Díky komu si můžeme pochutnávat na slaďoučkých voňavých perníčcích? Kdo je při jejich výrobě nejdůležitější? A dá se vůbec říct, že je někdo nejdůležitější?
Dlouho jsem se na té větvi pohupoval a o perníčkové
hádce přemýšlel. Nakonec z toho vzniklo perníkové číslo
časopisu, v němž se společně podíváme, díky komu všemu
si na těch skvělých perníčcích vlastně pochutnáváme.
Sladké čtení vám přeje
váš kamarád
veverčák Čiperka
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Soutěže o ceny
V perníkovém světě se najde dost prostoru na soutěžení. Pusť se s chutí do soutěžních úkolů a třeba se
ti podaří vyhrát některou z báječných cen. Čiperka si
pro tebe připravil dvě soutěže.
Perníková křížovka
Pekařské auto

str. 4
str. 15

Výherci z minulého čísla
Pohádková křížovka: Žádná správná pohádka se
neobejde bez toho, aby v ní byla kouzla. Vyšla ti tato
tajenka naší křížovky? Tak se honem podívej, jestli
nejsi mezi vylosovanými výherci. Jsou jimi: N. Sekyrková (8 let), P. Bajčanová (10 let), Z. Rešlová (7 let),
R. Svobodová (5 let), O. Svášek (5 let)
Velká pohádková soutěž: Jako opravdoví pohádkoví znalci, kteří uspěli v této náročné soutěži, budou
pohádkově odměněni: A. Vlková (8 let), A. W. Josková (3 roky), M. Heger (3 roky), K. Gubancová (4 roky),
D. Maceček (2 roky)
A jaké byly správné odpovědi? O Budulínkovi –
Popelka – Růženka, Mařenka, Popelka – modrá barva
Karkulčina oblečení – šípková růže – Otesánek –
O dvanácti měsíčkách – žába – Káča

P OZOR!

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

Perníkové kreslení
V tomto čísle časopisu budeme sledovat životní pouť Perníčka a Perníčky. Kamarádi
Jeníčka a Mařenky se mohou dohadovat, kdo z jejich rodičů má větší zásluhu
na vzniku perníků, my si ale raději užijeme spoustu perníkové zábavy.
 Nakresli naše nové kamarády Perníčka a Perníčku. Síť ti v tom pomůže.

 Co by to bylo za perníky, kdyby nebyly krásně ozdobené.
To je tvůj další úkol. Pastelku do ruky a pusť se do zdobení.

3

Perníková křížovka
Co také potřebuješ pro zdobení perníků?
Bez čeho se neobejdeš? Tajenka ti to prozradí.
Řešení křížovky pošli do 20. ledna 2021
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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Bez mého táty
by to nešlo! O
n pěstuje
obilí na perník
y.

Všude samé obilí
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patří?
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 Vše, co není
obilnina, přeškr tn

 Pojmenuj jednotlivé ob

ilné klasy.
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Zemědělská omalovánka
 Obrázek
vybarvi.
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Má š, Frantíku,
vůbec pře dstavu ,
kolik a jaké mouky tvů j ote c
denně semele? Poj ď to s námi
spo čítat. Zeleně jsou zavázané
pyt le s hladkou moukou,
červen ě s hrubou a mod ře
s polohrubou.

 Spočítej, jaká je hmotnost
jednotlivých druhů mouky, kdy
ž
víš, že jeden pytel váží 25 kg.

hladká

polohrubá

hrubá

počet pytlů
hmotnost mouky
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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 Podívej se na následující obrázky. Zapiš názvy jednotlivých potravin
a pak modře zakroužkuj všechny, v nichž je hlavní surovinou mouka.
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Tak máte mouku! No a?
Bez mé mamky z ní nikdy
perníky nevzniknou!
Podívejte, kolik krásných
už má napečeno.

 Na prázdný plech
nakresli postavičky
perníčků, které by
sis přál, aby paní
pekařka také
pekla.

pečení

Perníkové

 Ano, podívej se.
A spočítej, kolik paní
pekařka napekla
postaviček Perníčků
a kolik Perníček.

Velká

perníková
loupež
P

řiblížily se Vánoce. Skřítci pokladníčci se
na ně chystají jako jakákoliv jiná rodina. Pečou cukroví, píší dopisy Ježíškovi, zdobí své
domácnosti i vánoční stromečky. Kromě toho se však
také starají o výzdobu na prodejně. Jak by to vypadalo,
kdyby svíčky ve výloze neblikaly, ozdoby se neleskly
a v obchodě to nevonělo jehličím, vanilkou a skořicí?
O tu vanilkovo-skořicovou vůni se stará skřítka
Koblížka, která se Žemličkou a Drobkem peče spousty
vánočního cukroví. Veškerá skřítčí drobotina pomáhá
při zdobení perníčků a věší je na stromek, který každoročně zdobí výlohu obchodu.
Malí zákazníci se na perníkový stromek vždy těší,
ačkoliv vůbec netuší, kdo pro ně perníčky ozdobil. A je
jim to vlastně jedno. Stojí před stromkem a obdivují
koníky, hvězdičky, sněhuláky, princezny, rytíře, draky.
To vše pro ně skřítci načančali a schovaní pod chvojím
pak poslouchají obdivné dětské výkřiky.
„Jé, podívej, mami, to je klásná plincezna,“ šišlavě zavýskla dvouletá Anička.
„Tu jsem zdobila já,“ pošeptala pyšně skřítka Fintilka
Žemličce.
„Ale ploč té plincezně chybí jedna luka?“ dodala Anička
plačtivě, když si všimla, že perníková princezna nemá
ruku. „To nevím, beruško, asi se jí ulomila,“ konejšila
nešťastnou dcerku maminka. „A tamhleten sněhulák má
ošklivou dílu v bšiše!“ rozplakala se všímavá dívenka.
„Co se to děje, Žemličko?“ vyděsila se Fintilka. „Ta malá
má pravdu! Nejen moje princezna, ale i spousta dalších
perníků je okousaných! Takhle to přece nemůžeme nechat!“
„Máš pravdu, Fintilko, něco ošklivého se tu děje, musíme
tomu přijít na kloub. Běžím pro taťku.“
„Neblázni, Žemličko, perníkový stromeček zdobí skřítčí
děti, takže ony také vyřeší, kdo jim perníky ohlodal!“ rozhodla Fintilka a rychle svolala všechny kamarády, kteří
se na zdobení perníků podíleli.
„Holky, máte pravdu,“ prohlásil Cukřík, když důležitě
obešel stromek ze všech stran. „Někdo nám perníky
okousal. Ale rovnou hlásím, že já jsem to nebyl! To kdyby to náhodou někdo na mě chtěl svést,“ dodal Cukřík,
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když si
všiml, že si
Drobek něco
šeptá se Smítkem a ukazují Cukříkovým
směrem.
„To my víme, Cukříku,“ bránil se Smítek. „Ani nás
nenapadlo, abychom tě podezřívali. Ale za tebou právě
odklusal perníkový kůň.“
„Co to plácáš, Smítku? Jak by mohl perníkový kůň odklusat? Vždyť je připevněný na šňůrce a pověšený na větvičce.“
„No, to jo… Ale stejně odklusal,“ váhavě dodal Smítek.
„Podívejte, koník běží tamhle do toho rohu,“ zapištěla
Plašilka.
„Plašilko, ten kůň neběží, je odnášen,“ pronesl s pubertální převahou nejstarší Špuntík.
Opravdu. Pod perníkovým koníkem vyčuhovaly dva
páry nohou a mezi nimi se mrskal dlouhý myší ocas.
„To je myšák Zoubek!“ vykřikl Drobek. „To on nám ohlodává perníky, a dokonce je i krade! Kluci, na něj!“
Na ta slova sundal Drobek botu a hodil ji po myšákovi. Jenže trefil jen perníkového koníka, který tou ranou
přišel o hlavu. I ostatní skřítčí kluci sundavali boty
a házeli je po myšákovi. Cukříkův pantofel shodil
sklenici s marmeládou, Špuntíkova teniska přistála
na sněhovém indiánku a udělala z něj sněhovou
placku, Smítkova bota se uhnízdila na vánočním
stromku ve výloze a způsobila perníkový déšť, jak se
poničené perníčky sypaly z větví k zemi.
Myšák Zoubek to všechno pozoroval, chechtal se, až
se za břicho popadal a tekly mu obří slzy. Pak využil
zmatku k tomu, aby do své myší díry odtáhl nejen
perníkového koníka, ale také dva sněhuláky, princeznu,
draka, kopu perníkových vloček a tři srdíčka.
„Přestaňte, kluci,“ snažila se bojovníky zastavit Žemlička. „Nadělali jste víc škody než užitku! Na Zoubka musíme
jinak.“
Skřítčí armáda se rozhlédla po bojišti. To byla spoušť!
Všem hned bylo jasné, že je nepochválí ani rodiče,
ani paní vedoucí. Ale protože naši pokladníčci jsou ti

nejbáječnější skřítci na světě, během chviličky společně
dali prodejnu do pořádku. Z větví sundali perníkové
trosky, aby se děti ráno nepolekaly, jaký ošklivý stromek zdobí výlohu prodejny. Při uklízení stihli ještě
vymyslet skvělou bojovou taktiku, jak se zlodějským
myšákem zatočit a vytrestat ho.
Celou noc prodejnou vonělo perníkové koření, to jak
malí válečníci honem rychle pekli nové perníky na stromek.
Myšák Zoubek co chvíli vystrčil hlavu ze svého úkrytu
a pod vousy si mumlal: „Copak na mě ti pokladníčci chystají? Stejně je přechytračím a šlohnu jim i ty nové perníky!“
S tím vědomím zalezl
do peřin a moc se těšil, jak
si to s pokladníčky rozdá
v dalším kole perníkové
bitvy.

S prvními
ranními paprsky vyskočil
z postýlky a pelášil se ven podívat, jestli
jsou na stromku nové perníčky. Jenže před vchodem
do jeho úkrytu se hrbila ohromná kočka, cenila na něj
zuby, srst na hřbetě se jí děsivě ježila a nepřátelsky
po Zoubkovi blýskala očima. Zoubek na poslední chvíli
zabrzdil, aby do kočky nevrazil, nebo – ještě hůře – aby
jí neskočil rovnou do otevřené tlamy.
„Zoubku!“ zaprskala kočka a zaskřípala drápy o podlahu. „Jakmile se dotkneš ještě jednoho jediného perníku,
je s tebou amen! Nastěhuju se sem s celou svojí rodinou
a uděláme ti ze života peklo!“
„Nedotknu, ohromná a děsivá kočko, přísahám na myší
chlup, že už se žádného perníčku nikdy ani prstíčkem ne-

dotknu. Ani cukrovou polevu neolíznu. Přísahám! Jen mě
prosím nesežer!“ pištěl vyděšený Zoubek.
Přísaha na myší chlup je velice vážná věc. Mnohem
vážnější než na holý pupek. Žádná myš by si nikdy
nedovolila takovouto přísahu porušit. Věděl to Zoubek,
věděli to pokladníčci a věděla to i kočka.
„Dobrá tedy, věřím ti,“ odvětila kočka a začala se
pochechtávat. „Tak vylez, ty hrdino, a podej mi tlapku
na důkaz stvrzení naší přísahy.“ Zoubek se nedůvěřivě
vysoukal ven a opatrně se přiblížil ke kočce. Rozklepaně natáhl packu. Ale kočka nic. Stála a pořád se na něj
šklebila. Pak se začala třást, ozval se hurónský smích
a myšák jen s hrůzou v očích sledoval, jak se na něj
kočka vrhá.
„Je po mně,“ stačil si ještě pomyslet, než se na něj
kočičí tělo zřítilo. Přikrčil se, jak očekával
náraz kočičích pracek a ostrých drápů
a zubů. Místo toho jej ale zaplavila hromada perníkových úlomků.
„Zoubku, otevři oči, ty hrdino,“ slyšel rozesmátý hlas. Otevřel jedno
oko, pak druhé. Před ním se válela
kočičí hlava –
z perníku.

„Doufáme, Zoubku, že tě naše
perníková kočka pořádně vytrestala a že se neodvážíš
porušit přísahu. To bychom sem totiž zavolali opravdovou
kočku a ta by s tebou slitování neměla. Kdo poruší přísahu na myší chlup, propadne životem!“ smál se Drobek,
když myšákovi ukazoval ohromnou perníkovou kočku,
kterou skřítci v noci upekli, ozdobili a narafičili před
myší díru.
Zoubkovi se ulevilo, radostně se rozesmál a nakonec
spolu se skřítky celou perníkovou kočku snědl. A tak se
perníku přejedl, že by se hodně dlouho žádného ani
nedotkl i bez přísahy na myší chlup. Uvidíme, jestli mu
to vydrží i do dalších Vánoc.
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Kudy do prodejny?
Ale be z mého ta ťky by
se
k vám ty pe rníky v živo
tě
ne dostaly! On vám je ka
ždé
ráno vozí do prodejny.
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 Navrhni její vnější vzhled. Jaké obrázky a nápisy by na ní měly být, aby každý
na první pohled věděl, že se v ní veze to nejvoňavější pečivo na světě?

Nejkrásnější
pekařské auto
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Povedlo se ti navrhnout
opravdu luxusní pekařské
auto? Pošli nám
do 20. ledna 2021
jeho obrázek.
Jako vždy 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 – Auto“.
Nezapomeň připojit své
jméno, adresu, telefonní
číslo a věk. Soutěž je
určena jen pro děti.

Pekařské
auto
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Mela

v obchodě

Jenže moje mam
ka ty
perník y prodáv
á. Kdyby je
v obchodě nem
ěla, nic si nekoupíte a nebud
ete mít ani
Perníčka, ani Pe
rníčku.
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To je sice pravda, Vašíku,
ale podívej, perníky z regálu
utekly a poschovávaly se všude
možně po prodejně. Najdeš
všech 10 uprchlíků?

A taky se dobrovolně přiznávám, že
jsme s Perníčkou trochu
zlobili a zpřeházeli jsme
cenovky u zboží. Najdeš
5 špatně umístěných
cenovek?
Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Nákupní
košík

Jeníček a Mařenka
si konečně z prodejny
odnášejí své perníky. Kromě nich však každý
koupil ještě spousty dalších věcí.
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6 rozdíl ů

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Naj d
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Pravidla hry

ČLOVĚČE, ZACHRAŇ SE je hra pro dva až tři hráče. Každý hráč má ﬁgurky jiné barvy, se kterými se pohybuje po políčkách v pořadí daném čísly. O kolik postoupí v každém kole, určí počet teček na hozené hrací kostce nebo pravidla hry na políčkách:
- Před nasazením první ﬁgurky má každý hráč tři pokusy. Figurku může nasadit až po hození šestky. Druhý hod pak určí o kolik políček se posune po hracím poli.
- Na políčku smí být pouze jeden hráč. Hráč, který postoupí na políčko jako druhý v pořadí, vyhodí ﬁgurku prvního hráče zpět do domečku.
- Vložené překážky přikazují směr, který hráči musejí dodržet. V ostatních případech postupují hráči podle pořadí políček po sobě.
- Pokud hráč hodí šestku, tak hraje znovu, ale pokud mu padne třikrát za sebou, tak se vrací do domečku a musí začít znovu.
- Figurky v cíli se nesmějí přeskakovat.
- Poslední ﬁgurka musí být do cíle umístěna přesným počtem teček na hrací kostce. Jestliže padne na kostce vyšší počet, tak se hráč vrací zpět o tolik políček, o kolik přesáhl koncové políčko.
- Hru vyhraje ten hráč, který má jako první všechny tři ﬁgurky v cíli.

Perníček a Perníčka
Jeníček a Mařenka už si
odnášejí své perníčky domů.
A ty už teď víš, kdo všechno se
na výrobě voňavých perníků
podílí.

 Všichni jsou na naší omalovánce.
Obrázek vybarvi a jednotlivé
profese pojmenuj.
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Pepina & balónkový
stromeček
Když si Pepina četla pohádku Velká perníková loupež,
zalíbil se jí stromeček ozdobený perníky. Perníky sice doma
neměla, ale krásný zelený balónek ano, takže si hned
vyrobila klaunský vánoční stromeček.
Až se svou malou pomocnicí perníčky napečou, třeba
si jej jimi i ozdobí. Chceš také mít balónkový stromek?
Jeho výroba není vůbec složitá.

C o bu d e š
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Jak stromek vzniká?
●		Balónek nafoukni, na konci nech asi 20 cm nenafouknutých. Konec zauzluj.
●		U uzlíku udělej jeden malý kulatý buřtík – špičku stromečku.
● Na horní patro větví ohni dva větší buřtíky a zkruť je, aby dobře držely.
●		Opět vytvoř jeden kulatý buřtík a pod ním další patro větví – o něco větší buřtíky než na patro předchozí.

Celý postup ještě jednou zopakuj, buřtíky na spodní patro budou zase o kousek větší.
● Vzduch se vtlačil do nenafouknuté části balónku a vytvořil kmen.
● Teď už jen dozdob špičku stromku klaunským nosem, a máš hotovo.

i
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Str. 7
Mlynářské počítání

Ř e š e ní
ú k ol ů

hladká

polohrubá

hrubá

7

11
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175 kg

275 kg

200 kg

počet pytlů
hmotnost mouky
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Mela v obchodě 
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Rozdíly 
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SPECIÁL ZIMA 2020
KŘÍŽOVKY • LUŠTĚNÍ
ZÁBAVA • ČTENÍ

•
• 70
68

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

