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Pohádkové soutěže o pohádkové ceny nechybějí ani
v tomto čísle časopisu Čiperka. Najdeš je na těchto stra-
nách:

  Křížovka − Pohádkový autor                 str. 4
  Papírová perníková chaloupka                   str. 11
  Kvíz děda Vševěda                   str. 15

  Křížovka – Ledové předměty: Tomáš opravdu ne-
snáší vaření. Jako správný sněhulák má totiž ze všeho 
horkého strach. Za svou správnou odpověď budou 
odměněni: Jana Šturmová (9 let), Adriana Košnarová
(10 let), Sára Slámová (5 let), Václa Janda (7 let), Jiří Ko-
ďousek (5 let).

  Sněhulák: Prý že sněhulák musí být jen ze sněhu! 
Nám se v redakci sešlo tolik nesněhových sněhuláků, 
že se nám Čiperka mezi nimi úplně ztratil. Když se z té 
záplavy vynořil, měl výherní seznam těchto sněhuláko-
vých tvůrců: Barbora Vitoňová (12 let), Eliška Homol-
ková (7 let), Erika Zeinerová (4 roky), Zuzana Vencová
(12 let), Michael Petrů (7 let).

Soutěže o ceny
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Ahoj, kamarádi,
tedy to byla zase ostuda! S fretkou Bětkou jsem nedáv-
no vytahoval ze země starý kořen, aby nám nepřekážel 
na cestě. Viděla nás klaunka Pepina a začala se smát, že 
vypadáme jak v té pohádce o řepě. „O jaké řepě?“ vrtě-
li jsme nechápavě hlavou já i Bětka. „Čiperko, chceš mi 
říct, že neznáš klasickou českou pohádku O veliké řepě?“ 
zděsila se Pepina, když viděla naše nevěřícné pohledy.  
„A co Tři zlaté vlasy děda Vševěda? Sedmero krkavců? 
Dvanáct měsíčků? To ti taky nic neříká?“ No, a protože 
jsme stále nevěděli, o čem to klaunka mluví, dala ruce 
v bok, zaškaredila se na nás a spustila: „Ale to je veliká 
hanba, kamarádi! Naše republika slaví 100. narozeniny 
a vy neznáte ani české pohádky? To se nestydíte? Tak 
koukám, že kromě putování po českých zajímavostech 
vás budu muset vzít i na výlet do českých pohádek. Ale 
nebojte, bude se vám líbit.“ A měla pravdu. Nejen já
a Bětka, ale i ostatní zvířátka bez dechu naslouchala, 
když Pepina vyprávěla o Smolíčkovi, Budulínkovi, chytré 
horákyni a dalších postavách z českých pohádek. Proto-
že se mi její povídání moc líbilo, připravil jsem pro vás 
tentokrát časopis doslova napěchovaný pohádkovými 
bytostmi. Vždyť, jak řekla Pepina, by byla ostuda, kdyby-
chom v roce, kdy republika slaví 100. narozeniny, neznali 
krásné české pohádky. Máme se přece čím chlubit.

Příjemnou pohádkovou
zábavu vám přeje

váš veverčák
Čiperka

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



Sněhurka a sedm trpaslíků
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Sněhurku na obrázku vidíš. Ovšem trpaslíka zde má jen jednoho. Pro tebe bude jistě snadné podle tohoto vzoru přidat 
šest chybějících trpaslíků. Síť ti v tom pomůže. Nezapomeň své trpaslíky vybarvit a odlišit je od sebe různě barevnými 
čepičkami. Jinak je Sněhurka nerozpozná.
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Klaunka Pepina se chtěla ujistit, jestli Čiperka zná české autory pohádek. Jednoho mu proto scho-
vala do tajenky křížovky. Jeho jméno odhalíš, když správně doplníš jména pohádkových bytostí.
Řešení křížovky pošli do 21. května 2018 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 a věk. Soutěž je určena jen pro děti.

Křížovka — Pohádkový autor
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O veliké řepě
Připomeň si tuto známou pohádku. Řepa na poli vyrostla, ale jak mají být seřazeni jednotliví tahači? 

 Zeleně je očísluj ve správném pořadí podle toho, jak se do tahání zapojovali.
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Čiperka chtěl s vytahováním řepy také pomoci.
Jaké místo v řadě tahačů bys mu přidělil?

  Červeně očísluj, jak by za sebou tahači stáli
      i s Čiperkou.

A kam bys teď umístil sebe?

  Modře napiš pořadí tahačů doplněné také
    o tebe.



Červená karkulka
Karkulka zase jednou vyrazila k babičce na návštěvu.

Jenže lesní pěšinky jsou zrádné.
Najednou se octla na rozcestí a nevěděla, kudy se dát.

Pomůžeš jí najít tu správnou cestu k babičce?
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Pták Ohnivák
Pták Ohnivák je pověstný svým pestře zbarveným peřím. Na našem obrázku má však do barevnosti daleko.
Ty si s tím určitě hravě poradíš a podle naší legendy jej krásně vybarvíš.
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Pohádky v pohádce
ohádkové říši odnepaměti vládla moudrá královna Pohádka První. Když se blížilo výročí 1000 let od vzniku 
pohádkové země, rozhodla královna, že uspořádá velikou oslavu. A protože nejoblíbenějším místem v jejím 
království byla perníková chaloupka, domluvila se s její majitelkou, čarodějnicí Kryšpínou, že se oslavy budou 

odehrávat tam.
Dokážete si, děti, představit, jak to vypadá, když se v pohádce slaví pohádkové výročí?
Kryšpína napekla hory perníkových dortů, srdcí, sněhových kremrolí a žloutkových věnečků. Královna Pohádka povola-
la na pomoc kouzelný hrnek, který vařil pohádkovou kaši ve velkém. Čarovný ubrousek prostíral fantastické pochoutky 
a v potůčku kolem chaloupky tekla živá voda.
Poslové vyrazili do všech koutů říše a sezvali na oslavu všechny pohádkové bytosti. Od toho nejmenšího trpaslíka až 
po nejobrovatějšího obra. Královna si dlouho lámala hlavu, jaký program by měla na oslavu připravit. Ptala se svých 
moudrých rádců, ale nikdo nedokázal přijít s něčím, co by se hodilo na tisíciletou oslavu. Až jednou zaslechl dohado-
vání učenců hloupý Honza. Poškrábal se na své štětinaté hlavě, hluboce se uklonil před královnou a nesměle řekl: „Vaše 
Výsosti, že jsem tak smělý, proč vlastně připravovat nějaký program? Nebude stačit, když všechny hosty hezky uvítáte, 
popřejete jim, ať se dobře baví a ať si sami udělají oslavu, jakou chtějí? Jsme přece pohádkové bytosti, tak to by bylo, 
abychom se nedokázali veselit opravdu pohádkově! A když o půlnoci uspořádáte obří ohňostroj, budou všichni spo-
kojeni.“
Pohádka se zamyslela a uznala, že hloupý Honza jí radí skutečně chytře. Přestala se tedy trápit. Vždyť v pohádce se
každý umí výborně bavit, takže na večírek se bude jistojistě vzpomínat po celých dalších tisíc let.
A skutečně. Obyvatelé pohádkové země nepotřebovali, aby jim někdo určoval, jak se veselit. Jako první pochopitelně 
dorazili obři. Stačilo jim jen pár kroků, aby z Oblačných hor sestoupili do údolí k perníkové chaloupce. Hned za nimi 
přicupitali veselí trpaslíci z Diamantových hor. Královně Pohádce i hostitelce Kryšpíně předali náhrdelníky z diamantů 
a okamžitě se zapojili do hrátek s obry. Neskutečně je bavilo zjišťovat, kolik trpaslíků se musí na sebe postavit, aby se 
výškově vyrovnali tomu kterému obrovi. Každý z trpaslíků chtěl být tím, který bude úplně nejvýš a bude se na svět dívat 
z obří výšky. Když se dost pokochali pohledem do kraje, trojitým saltem s pěti vruty seskakovali zpátky na zem a ostatní 
trpaslíci jim udělovali známky za umělecké provedení. A protože trpaslíci jsou potvůrky nezbedné, rozhodli se napálit 
toho sice největšího, ale nejpomaleji myslícího obra Kolohnáta.
„Co kdyby ses teď, Kolohnáte, podíval na svět z trpasličí výšky?“ pokoušel obra trpaslík Pidižvík.
„Jak to mám asi udělat? I když si lehnu, budu pořád ve výšce minimálně tří trpaslíků!“ bručel Kolohnát.
„To je snadná pomoc, tady máš moji lopatu, vykopej si hlubokou jámu, do které si celý vlezeš, abychom se mohli dívat 
z očí do očí. Pak budeš mít tu správnou trpasličí výšku,“ s vážnou tváří, ale s čertovskými ohníčky v očích odpověděl 
Pidižvík.
Protože Kolohnát byl opravdu nedůvtipný kolohnát, uchopil mezi dva prsty trpasličí lopatičku a začal kopat.
Trpaslíci se mezitím s bujarým chichotáním odběhli podívat, kdo další na oslavu dorazil. Čert právě přinášel na zádech 
Káču a reptal, že to je pekelný život. Liška přivážela na ocase Budulínka a čertovi se posmívala. Pidižvíkovi ihned hlavou 
proběhla další taškařice:  „Moc se, liško, nesměj, ona se Káča pořádně pronese. To zvládne jen opravdu silný čert. Budu-
línek je tintítko a vozit jej na ocase není žádná námaha.“
I když jindy byla liška všemi mastmi mazaná, vůbec jí nedošlo, že trpaslíkovi skočila na lep, když navrhla: „Tak víš co, ty 
čerchmante? My si své náklady prohodíme a dáme si závod kolem chaloupky. Já ti ukážu, že si hravě poradím i s kdeja-
kou Káčou!“ Vykutálené Káče hned došlo, že liščí ohon bude měkčí a pohodlnější než čertí hřbet, a ochotně si přesedla. 
Uličník Budulínek se také těšil, že s čertem zažije nějakou tu čertovinu. Jezdci si tedy vyměnili své závodní „koně“, posta-
vili se na start u dveří perníkové chaloupky a Pidižvík závod odstartoval pronikavým písknutím na prsty. Čert skotačivě 
vyrazil s drobným Budulínkem na zádech, ale liška hned na startu funěla a prohýbala se pod tíhou statné Káči. Když 
závodníci oběhli celou chaloupku, čert o notný kus před liškou, Pidižvík na ně volal: „Nezastavujte se, tohle přece není 
cíl, to je start!“ A tak závodníci běželi druhé kolečko a pak třetí, čtvrté, …
U desátého i čert už supěl a byl zalitý potem. Jezdcům se točila hlava z neustálého kroužení, až se Káča konečně zepta-
la: „Pidižvíku, a kde je vlastně cíl?“ „Vy jste ho nikde kolem chaloupky nenašli? Tak to si budete muset dát ještě jedno 
kolečko a pořádně se rozhlížet,“ smál se trpaslík, až se za břicho popadal. Ale pak se dal rychle na útěk, protože čtveřici 
konečně došlo, jak si z nich vystřelil, a začali jej pronásledovat, že mu vytrhají vousy a z vlasů upletou copánky.
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„A já vám půjčím pentličky, abyste toho zlobiče pěkně ozdobili,“ volal na ně vodník, který vše pozoroval. Slzy smíchu 
mu stékaly do studánky a měnily ji ve slané jezírko.
„Obušku, z pytle ven!“ zvolala po chvilce čarodějnice Kryšpína, která smíchy už ani dech nemohla popadnout. Obušek 
hbitě vyskočil z vaku, pustil se za trpaslíkem a popoháněl ho ranami přes záda.
„Au, au, to bolí! Já už dnes nechám vylomenin!“ pištěl po každé ráně Pidižvík. Až když těch ran bylo pětadvacet, vrátil 
se obušek zpět do pytle a na chviličku zavládl klid.
Toho využily pyšná princezna a ta s hvězdou na čele, aby okukovaly netradiční oděv ušmudlané Popelky i oblečenou 
-neoblečenou chytrou horákyni. Nejdříve sice nad otrhanými dívkami ohrnovaly nos, ale pak se s nimi pustily do vášni-
vého hovoru o módních prohřešcích na posledním královském plese.
„Zachraň se, kdo můžeš!“ spustila poplach sojka hlídačka. „Valí se sem Otesánek a všechno nám zase sní jako loni na 
vánočním večírku!“
Co teď? Bezradně se na sebe dívaly pohádkové bytosti. Stále hladový Otesánek byl postrachem každé slavnosti.
„Pidižvík nám určitě poradí,“ napadlo hloupého Honzu.
„Ano, Pidižvík nám pomůže,“ zatleskala královna a sama se vypravila za uraženým trpaslíkem. Protože Pidižvík dokázal 
přijmout trest za své vylomeniny, nikdy nezkazil žádnou legraci a, nenechal se dlouho přemlouvat a potichoučku něco 
pošeptal královně do ouška. Ta se zvonivě rozesmála, přikývla na souhlas a ještě tajuplněji něco pošeptala Makové 
panence.
To už se Otesánek vyvalil na mýtinu a hned spustil: „Já mám hlad!“ S těmito slovy se hnal k prostřeným stolům.
„Zadrž, žroute!“ zavolal na něj Pidižvík. „Mám tady pro tebe velikou vzácnost a pochoutku všech pochoutek!“
„A co to je?“ ptal se zvědavě Otesánek.
„Kouzelný hrnek. Ani ty nedokážeš sníst všechnu pohádkovou kaši, kterou uvaří.“
„Chacha! To se ještě uvidí!“ holedbal se jedlík.
Pidižvík postavil před Otesánka hrnek, chviličku nad ním zuřivě šermoval rukama a pak přikázal: „Hrnečku, vař!“
Na ten pokyn začal hrnek vařit kaši, která během okamžiku začala přetékat přes okraj. Otesánek radostně uchopil ča-
rovný hrnek, nahnul jej a lil si kaši přímo do pusy. Polykal, polykal, ale kaše neubývalo.
Jen Pidižvík, královna Pohádka a Maková panenka věděli, že trpaslík do hrnku vhodil hrst makových semen, která spo-
lehlivě každého uspí. Zvlášť, když má břicho až k prasknutí nacpané pohádkovou kaší. A opravdu. Otesánek se najed-

nou začal motat, vrávorat a pak upadl do hebkého mechu a okamžitě začal hlasitě chrápat.
Všichni se smáli trpaslíkovu nápadu, děkovali mu za pomoc a oslava vesele pokračovala ještě spoustu 

hodin. Když pak noční nebe prozářil mohutný ohňostroj, všichni se shodli, že to byla 
opravdu povedená a důstojná oslava. Poděkovali hostitelce a spokojeně se rozešli 

do svých domovů.
Jen na obra Kolohnáta všichni zapomněli a ten dalších tisíc let

kopal trpaslíkovou lopatkou díru, aby se na svět
mohl podívat z trpasličí výšky.
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Perníková chaloupka
Kdo bydlí v perníkové chaloupce? Ježibaba. Co peče nejraději? Perníčky.
Naše ježibaba upekla krásnou perníkovou chaloupku a naučila to i Čiperku. Ačkoliv veverčák dělal přesně to samé 
jako ježibaba, jeho chaloupka se v 7 maličkostech liší.

  Najdi všech 7 rozdílů.

10 Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Papírová perníková chaloupka
Čiperka sice chaloupku upekl, ale my si raději vyrobíme perníkovou chaloupku papírovou. A pokud jí nepřiděláš 
střechu napevno, můžeš chaloupku používat jako úkryt pro své poklady.

Jak se papírová perníková chaloupka staví?
  Šablony si na kopírce zvětši na požadovanou velikost.
  Všechny díly na chaloupku překresli na karton a vystřihni. Na předním štítu můžeš vystřihnout dveře.
  Natři čtyři strany chaloupky temperovými barvami a nech pořádně zaschnout.
  Teprve po zaschnutí slep chaloupku pomocí izolepy – na izolepě barva nedrží, proto bylo nutné nejprve použít

     tempery.
  Přilož připravené střešní díly a slep je ve správném úhlu, aby pěkně seděly.
  Teď z barevných papírů vystřihej jednotlivé tašky (perníky) a pomocí lepidla je přilep na střechu.
  Perníkové tašky můžeš libovolně ozdobit.
  Z modrého papíru vytvoř okna a nalep je.
  Teď už tě čeká jen chaloupku zkrášlit. Ať už pomocí barevných papírů, nebo pomocí temperových barev ozdob

    chaloupku veselými perníčky.

Chaloupka je hotová. Povedla se ti?

Co budeš potřebovat:
  naše šablony    tvrdší karton    barevné papíry    tužku    nůžky    izolepu    lepidlo
  temperové barvy    štětec

Jestli se ti vydařila opravdu pěkná papírová perníková chaloupka, pošli nám její fotku. 
Na snímky se těšíme do 21. května 2018. Fotografie posílej 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 – perníková chaloupka“. Nezapomeň připojit 
své jméno, adresu a věk. Soutěž je určena jen pro děti.

2× bok chaloupky

2× štít
chaloupky

2× střecha chaloupky

pe
rn

ík

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Popelka 
Co Popelce provedla macecha, když šla se svými dcerami na ples? Nasypala jí hrách do popela a Popelka musela 
přebírat. Naštěstí jí pomohli holoubci. Čiperkovi se nerozsypal jen hrách, ale celý obrázek. Naštěstí mu pomůžeš ty. 
Jednotlivé dílky vystřihej a poskládej.
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Trojhlavý drak
Proč je každý trojhlavý drak tak vzteklý? Protože se mu všichni posmívají, že umí počítat jen do tří. Ty jsi jistě mno-
hem lepší počtář, snadno spočítáš všechny příklady a podle výsledků pak draka vybarvíš.



Sedmero krkavců

14

Sedm bratrů rušilo matku, když jim pekla chléb. Rozzlobená matka je proklela a ze synů se stali krkavci. Tak začíná 
další známá česká pohádka.

  Máme 7 bochníčků chleba, máme 7 krkavců. Ale kterému z nich patří který bochník?
    Podle určitých maličkostí by se ti mělo podařit vytvořit správné dvojice.

  Pokud máš dvojice vytvořené, očísluj bochníky od největšího
     po nejmenší.

  Který z bratrů-krkavců je nejstarší? Tady vidíš jeho stín,
    proto bude hračkou označit toho správného krkavce.
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Kvíz děda Vševěda
Nejchytřejší pohádkovou bytostí je bezesporu děd Vševěd. Všechno ví a zná. Jen ta jména se mu občas maličko 
pletou. Zvlášť v těch dívčích má pořádný zmatek.
Jsi lepší než děd Vševěd a poradíš si s jeho kvízem?

Podařilo se ti vyřešit všechny kvízové otázky? Pošli nám své odpovědi. Na řešení Vševědova 
kvízu čekáme do 21. května 2018. Odpovědi posílej 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 a věk. 
Soutěž je určena jen pro děti.

1 Ke dvanácti měsíčkům se
vypravila:
a) Miluška
b) Jaruška
c) Maruška

2 Nejznámější pyšná princezna

se jmenuje:

a) Popelka

b) Krasomila

c) Lada

4 Zlatou hvězdu měla na čele

princezna:

a) Lada

b) Jitřenka

c) Večernice

3 Sedm trpaslíků poskytlo ubytování:
a) Ledovce
b) Marfuše
c) Sněhurce

5 Nelehké úkoly zlé macechy

musela plnit:

a) Popelka

b) Krasomila

c) Lada

6 Bratra Jeníčka měla:
a) Barborka
b) Mařenka
c) Růženka

7 Problém se špičatými předměty
a trny měla:
a) Barborka
b) Mařenka
c) Růženka
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24. díl

Když byly Velikonoce za rohem, Neposedova 
maminka přinesla ze spíže vejce a plnou 
ošatku cibulových slupek, které dlouho 

střádala.

Obarvím
vajíčka.

Dej ty slupky 
vařit do vody.

O Neposedovi
 & jeho kamarádech

Na co jsou ty 
slupky?

Aha.
Já ti pomůžu.

Jé, ta je
úplně

červená!

Taková
budou

i vajíčka.

Maminka vajíčka uvařila a obarvila
v odvaru ze slupek, pak na nich silnou
jehlou vyškrabala krásné bílé vzory.

Neposeda si jedno vzal do školy,
aby se pochlubil.

Tohle je krásná 
kraslice!

A taky
soutěž!

Uděláme si 
výstavku.

Tahle ještě 
krásnější!

Já budu
mít určitě 

nejkrásnější 
kraslici.

Víte co,
děti? Přineste 

kraslice
z domova.
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To určitě.

a Kde ho
vezmeš?

To byl ale 
hloupý nápad. Bude určitě 

moc pěkné.

Přece jí
nevezmeš 

vejce?

Co máš?

Nejkrásnější 
přinesu já!

Udělám kraslici
z pštrosího vejce, 

to je hodně
veliké.

Dál tě
nepustíme!.

Obarvi
a ozdob si 

slepičí vejce.

U pštrosice
v zoo.

Už to mám!

Matěj přemýšlel, jak to udělat, aby měl 
kraslici úplně jinou než ostatní.

Matěj si ale nechtěl dát říct.
Běžel do zoo a přelezl plot k pštrosici. 

Ale ta tam nebyla sama.

A bylo. Stejně jako všechny ostatní na výstavce. Nakonec Matěj dostal druhou cenu.
Neposeda ani Čiperka nikomu neřekli, že chtěl ukrást pštrosici vejce, když jim Matěj slíbil, 

že už nikdy nic takového neudělá.



Dvanáct měsíčků
Hodně sourozenců znamená vždy problém, jak se ten který jmenuje. Na návštěvu ke dvanácti měsíčkům děd Vše-
věd raději ani nechodí, protože 12 jmen by dohromady určitě nedal. Jenže jedna chudá dívka měsíčky navštěvova-
la a s jejich jmény žádný problém neměla. Vždyť každý z bratrů jí své jméno něčím naznačoval!

  Dokážeš podle nápověd měsíčky správně pojmenovat i ty?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Leden

Březen

Květen

Září

Prosinec Říjen

Únor

Duben

Srpen

Listopad

Cervenec

Cerven

3
4

7

8

2

6

1

11

5

109
12



Kuřátko v obilí
Čiperka si velice rád poslechl všechny pohádky, které mu Pepina vyprávěla. Nejraději však měl ty od Františka Hru-
bína. Mezi jeho nejmilejší patří pohádka o ztraceném kuřátku. Dokonce se ji celou naučil. No, celou – pár slovíček 
se mu z hlavy vykouřilo.

  Zvládneš doplnit, co Čiperka vynechal?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo                          . 
Za zahradou mezi poli
pípá, pípá, nožky bolí.
Ve vysokém 
bude večer za chvíli.

„Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede                 do vsi!”
„Jen se zeptej                       ,
snad si na to vzpomene.”

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá,                       bolí.
„Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít                      ?”

Ječmen syčí mezi vousy:
„Ptej se                    , vzpomenou si!”
Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:

„Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to!”

Kuře hledá žitné                      ,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská:
„Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji                     dupou,
kocour v stodole tiše vrní–
a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními                                .”

„Děkuji ti, žitné pole!”
„Pozdravuj tam ve stodole!”

„Koho, milé políčko?"
„Zrno i to zrníčko!
Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové                               !”

A tak mámu za krátko,
našlo také                             .

(František Hrubín)

Kuřátko sice neznalo cestu domů, ale znalo jednotlivé
druhy obilí. A co ty? Víš, jak vypadá ječmen, žito, oves
a pšenice?

  Doplň k našim klasům správné názvy. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

1
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Hrnečku, vař
Hrneček vařil kaši a vařil jí opravdu hodně. Vytekla z hrnku na stůl, na podlahu, z chaloupky…
Jakou kaši to však vlastně vařil? Přece krupicovou, které se také říká pohádka mládí.
Pohádkový hrnek nás teď nechá nahlédnout pod pokličku, jak se pravá pohádková kaše vaří.

 Do hrnku s nepřilnavým povrchem (jako má ten pohádkový) nalij většinu mléka a zvolna zahřívej.
 Ve zbytku mléka rozmíchej krupičku s cukrem a špetkou soli.
 Bedlivě hlídej mléko, aby nechtělo z hrnku utéct. Jakmile se k tomu bude schylovat, vlij dovnitř zbytek mléka

   s rozmíchanými surovinami a za stálého míchání nech kaši zhoustnout a chvilku probublat.
 Pak odstav hrnek z plamene a kaši nalij do talířů nebo misek.
 Přelij ji rozpuštěným máslem a bohatě posyp kakaem a moučkovým cukrem.

Když má hrnek chuť, vylepší svou kaši skořicovým cukrem nebo strouhaným kokosem. A při opravdu slavnostních
příležitostech si do ní nakrájí vyzrálý banán.

Jak se pohádková kaše vaří?

  1 litr mléka    7 lžic dětské krupičky

  5 lžic cukru    špetku soli

Na ozdobu:

  máslo    kakao    moučkový cukr

Co hrnek na kaši
potřebuje?
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Návštěva v perníkové chaloupce
Na oslavu do perníkové chaloupky se dostavila celá řada pohádkových postav. Co se slavilo? Přece výročí naší 
republiky! A že oslavy byly opravdu bujaré, nějak se nám pohádky pomotaly, něco se ztratilo a někdo se zatoulal.
Rozmotáš ten pohádkový propletenec?

  Na obrázku jsou dva veliké pohádkové nesmysly. Odhalíš je?
  Kam se schovalo 7 krkavců?
  Dědu Vševědovi chybí jeho tři zlaté vlasy. Dokresli mu je.
  Popelka už zase nemá jeden střevíček. Kdopak jí ho schoval?
  Bouřlivé oslavy perníková chaloupka nevydržela a opadaly jí nějaké perníčky. Dopeč jí je.



Pepina a kůň Zlatohřívák

Jak se rodí balónkový koník:
  Nafoukni balónek a na konci nech nenafouknutý konec dlouhý na šířku dlaně.
  Balónek zauzluj a od konce s uzlíkem zkruť tři buřtíky.
  Druhý a třetí buřtík zkruť dohromady. Vznikne ti hlavička s čumákem.
  Na krk nyní zkruť jeden delší buřtík. Za něj přidej 6 pidibuřtíčků.
  Pidibuřtíky zkruť do kruhu, dej je pod krk a čumák a otvorem v kruhu protáhni krk –

    vznikla ti na něm koňská hříva.
  Na přední nohy vytvoř dva větší buřtíky a zkruť je dohromady.
  Hřbet představuje jeden kratší buřt a za ním vytvoř zadní nohy stejným způsobem jako přední.
  Do nenafouknutého konce balónku se natlačil vzduch a vytvořil koňský ocas.

Pohádkový balónkový Zlatohřívák je hotový a ty se s ním můžeš vydat na cestu do pohádek podobně jako náš 
veverčák Čiperka. Šťastnou cestu.

Dobrá zpráva pro všechny kamarády naší klaunky. Pepina má konečně vlastní webové stránky. Dozvíte se na 
nich, co všechno Pepina umí i jak ji kontaktovat, pokud byste si ji chtěli pozvat na vlastní oslavu. Jukněte tedy na 
www.klaunka-pepina.cz.

Když už se Pepina ujala té veledůležité role provést Čiperku českými pohádkami,
dala mu na cestu také pohádkového koně Zlatohříváka. A jak je jejím dobrým
zvykem, vytvořila jej z balónku.

Co budeš potřebovat:
   dlouhý balónek    pumpičku



Řešení
úkolů

NOVINKA

• Jemná, čistá, jogurtová chuť

• Hustá a krémová textura

• Příchutě inspirované řeckým létem

•  Dvoukomorový kelímek  
pro větší variabilitu a potěšení

• Obsah tuku 7 %

• Zdroj bílkovin

www.mlekarna-kunin.cz

str. 10
7 rozdílů

Str. 18
12 měsíčků
1 – duben, 2 – srpen, 3 – červenec, 4 – leden, 5 – březen, 6 – květen, 7- prosinec, 8 – říjen, 9 – únor, 10 – září,
11 – listopad, 12 - červen

Str. 19
Chybějící slova v básničce
1 - kuřátko, 2- obilí, 3 - cesta, 4 - ječmene, 5 - nožky, 6 - maminku, 7 - pšenic, 8 - pole, 9 - koně, 10 - kuřaty,
11 - klasy, 12 – kuřátko

Obilí
1 – ječmen, 2 – oves, 3 – pšenice, 4 – žito




