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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
venku panuje nevlídné počasí. Chvilku mrzne a chumelí,
pak se vše změní v nechutnou břečku, že se jednomu nechce z pelíšku vystrčit ani tlapku. Jenže když jste tak celý
den či několik dní zalezlí, co máte pořád dělat? Nakonec
to vždy skončí u toho, že si s kamarády začnete vyprávět
strašidelné historky a nádherně se vzájemně děsíte.
Ani já jsem neodolal pokušení a jednoho krásného
nevlídného večera jsem svolal své nejlepší lesní kamarády,
pozvali jsme pochopitelně také klaunku Pepinu a začali
jsme se předhánět v tom, kdo vymyslí strašidelnější příběh.
Nejen myšky nadšeně pištěly hrůzou, statečný zajíc
Václav byl bledý jako stěna a jen dokola opakoval: „Já se
vůbec ne-ne-ne-bojím!“ Znáte Vaška, jaký je to strašpytel.
Nakonec nás však překvapil, protože vymyslel tak děsivý
příběh, že i já, udatný veverčák Čiperka, jsem byl strachy
celý bez sebe.
Ještě dlouho po strašidelném večeru jsem se opatrně
díval do každé popelnice, jestli tam na mě nečíhá hnusák popelnicový, který mě jistojistě sežere, když kelímek
od jogurtu nehodím do žlutého kontejneru. Kolem starého
lesního hřbitova bych nešel ani ve dne, natož v noci. A dokonce jsem i netopýra Radima chvilku podezíral, jestli to
náhodou není krvelačný upír. Až když snědl dvě topinky
s česnekem, uznal jsem, že je to náš starý dobrý kamarád,
a žádná příšera.
Bojíte se rádi? Milujete ten pocit, kdy vám mráz běhá
po zádech a kdy v každém stínu vidíte hrůzostrašnou
obludu? Jste-li stateční, směle se pusťte do dalších stránek
tohoto časopisu. Příšer v něm najdete až až.
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Soutěž o ceny
I když se Čiperka u tohoto čísla časopisu občas klepal
strachy, přesto pro vás připravil pekelně strašidelnou
křížovku o ceny. Jestli jste statečnější než náš veverčák, jistě se jí nezaleknete.
Strašidelná křížovka

str. 4

Výherci z minulého čísla
Perníková křížovka: Důležitou ingrediencí při
přípravě perníčků je bílek. Ten je hlavní surovinou
pro výrobu skvělé polevy a také se skrýval v tajence
naší křížovky. Za správnou odpověď se na odměnu
mohou těšit: S. Chovanečková (11 let), V. Bártková
(8 let), M. Charvátová (9 let), L. Jedličková (3 roky),
E. Schmidt (5 let).
Pekařské auto: Jste opravdu zdatnými návrháři
a nám se v redakci kupila samá krásná pekařská auta.
Vybírat bylo tentokrát opravdu těžké, ale Čiperka si
s tím poradil. Na zaslouženou odměnu se mohou těšit:
M. Czudek (3 roky), O. Novák (6 let), J. a N. Škapcovi
(9 let a 4 roky), M. Martinák (10 let), děti z MŠ
Nesuchyně.

P OZOR!

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

V tomto strašidelném Čiperkovi se budeme
krásně bát na každé stránce.

jíš všechna
a správně spo
š
jí
o
eb
n
se
d
 Poku
tebe bubák.
a, vybafne na
čísla i písmen

me jen část
 A teď tu má
dokresli
mumie Julie –
lovinu,
její druhou po
strašit!
ať tě může po
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Strašidelná křížovka
Jak se říká filmu či knížce, u kterých se bojíme
a křičíme hrůzou? Neboj, odpověď najdeš v tajence.
Řešení křížovky pošli do 13. března 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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Vzkaz od ducha

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Vyvolávání duchů si někdy vyzkoušel každý. Náš duch však zůstal uvězněný ve skleničce.
 Dokážeš sestavit zprávu, kterou vyvolávačům zanechal? Čísla pod písmeny by ti v tom měla pomoct.
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Uklidni

mumii
 Jestli nechceš skončit v sarkofágu
místo mumie, rychle vypočítej
všechny příklady a dle výsledků
obrázek vybarvi.
Snad to mumii uklidní.
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POsviŤ si na to

Někdy stačí trochu si na něco hrůzostrašného posvítit,
abys zjistil, že na tom vlastně nic strašidelného není.
Jako třeba na těchto našich obrázcích.

 Vezmi si baterku a pr
osviť jí tento
list z druhé strany. Světl
o baterky
ti odhalí, co leží v rakv
i, co drží v ruce
nebezpečný vrahoun,
co v kontejneru
schovává odporný hnus
ák
a co popíjí upír.
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Trocha světla, a není se čeho bát, viď ?
Bez obav se pusť do dalších úkolů.
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 Na vysvědčení dopiš své jméno,
ale ne jen tak obyčejně – písmenka
musí být zrcadlově obrácená,
aby se pod světlem baterky
správně zobrazila na straně 7!
 Plyšového medvídka vybarvi.
 Spočítej, kolik bonbonů
má hnusák popelnicový
schovaných v kontejneru.
 Na upírský hrnek
s čajem dokresli puntíky.
Pochopitelně červené.
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 Zvládneš chybějící znaky
na klávesnici správně dopsat?
Ale pozor! Když to nestihneš
do tří minut, počítačožrout
začne řádit!

Počítačožrout straší všechny závisláky
na počítačích, počítačových hrách
a sociálních sítích. Že ti vlezl do
počítače, poznáš podle toho,
že z klávesnice zmizela všechna
písmena. Počítačožrout
je sežral k svačině!

na počítačožrouta

Pozor

Stihl jsi vše dopsat
do tří minut? Ano?
Tak to je malér!
Jsi počítačový závislák
a počítačožrout
začne řádit!

Nedrážděte
K

hnusáka!

dyž nastanou zimní plískanice, přibude skřítkům na prodejně spousta práce. Lidem
z bot odkapává sněhová břečka a podlaha
se mění v jedno velké špinavé kluziště. Lidé, navlečení
do zimních kabátů a zachumlaní do šál, čepic a rukavic,
se mění v neohrabaná monstra a vrážejí do všeho, co
se jim připlete do cesty. Pokladníčci pak mají plné ruce
práce, aby posbírali popadané sáčky s bonbony, rozkutálené plechovky s ananasovým kompotem. Úklidová
četa stírá kaluže roztátého sněhu, aby se na kluzké
podlaze nikdo nezranil. Dospělí skřítci nemají tolik času

„Kdo?“ podivovali se oba střelci.
„Hnusák popelnicový je strašidlo, které žije v kontejnerech. Je strašně vznětlivý. Takže když si zrovna hoví na vytříděném papíru a na hlavu mu přiletí plastová láhev,
pořádně si to s dotyčným darebou vyřídí.“
„Jo, ty nás tady chceš vylekat strašidlem pro mrňata?
Skleněnko, žádná strašidla přece nejsou, a už vůbec ne
v popelnicích. Tam jsou jen staré krámy. To je toho, když
jednou nebudou roztříděné,“ posmíval se Smítek.
Skleněnka jen pokrčila rameny a dodala: „Já jsem vás
varovala.“ Pak se vrátila ke své práci.

věnovat se skřítčí drobotině a ta začíná zlobit. Může
na to ale šeredně doplatit. Třeba jako Smítek a Leštík.
Oba kluci se celý den nudili a otravovali. Místo aby
uklízeli poházené odpadky, pořádali střelecké závody.
„Sleduj, jak se trefím tam do toho koše,“ holedbal se Leštík a mrštil okuskem z jablka na předem určený cíl.
„Bravo, Leštíku, jsi borec! A teď já,“ nechtěl se nechat
zahanbit Smítek a papírovou kouli poslal za okuskem.
„Kluci, nevadí vám, že to je koš na plasty?“ ozvala se
Skleněnka, která právě vyklízela koše se sklem.
„Ty toho naděláš! To je toho pro jeden okusek, kvůli
tomu se svět nezblázní,“ huhlal Leštík.
„No, jak myslíte, ale jestli na to přijde hnusák popelnicový, šeredně to odskáčete,“ varovala je Skleněnka.

Smítek s Leštíkem se znovu pustili do střelby. Prásk!
Přímý zásah! Sklenice od medu nádherným obloučkem
dosvištěla až do kontejneru se starým papírem.
„Tedy to byla mistrovská rána, Leštíku,“ chválil kamaráda Smítek.
„To tedy ano!“ ozvalo se z kontejneru hromové zaburácení. Pak se z otvoru vynořila nejprve sklenice od medu
a za ní hlava na první pohled naštvaného strašidla.
Aby také ne, když mělo na čele přilepenou sklenici
a bylo vidět, jak se mu začíná klubat pořádná boule.
„To-to-to bude asi ten hnusák,“ koktal Smítek.
„Kdo to byl?“ zahromovalo strašidlo.
„My nevíme,“ pronesl Leštík se zbytkem odvahy.
„Jóó, tak pánové budou navíc lhát! Ono nestačí, že há-
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zíte odpadky, kam nepatří, vy jste ještě ke všemu prolhaní
vykukové! A mě, hodné a krásné strašidlo, bombardujete
sklenicemi!“
„Hodné a krásné,“ rozchechtali se kluci, až jim tekly
slzy. „Viděl ses někdy poslední dobou v zrcadle? Asi ne, co?“
„Tak tohle jste už fakt přehnali!“ zařval hnusák a vysoukal celé své ohromné a opravdu odporné tělo z kontejneru. „Teď bude bitka!“
Na ta slova se do vzduchu vznesla popelnice s odpadky a celý svůj obsah vysypala na vyděšené skřítky.
Nevím, jestli jste někdy čichali k týden starým odpadkům, nebo se v nich dokonce přehrabovali, ale věřte
mi, že smrdí opravdu pekelně a jsou dost oslizlé. Celá
ta smrdutá slizká halda nyní zasypala Smítka s Leštíkem.
„Fujtajbl, já se z toho smradu snad pozvracím,“ prskal
Leštík, když se soukal ven z hromady odpadků. Sotva
se mu však podařilo vystrčit hlavu na čerstvý vzduch,
přistála mu na ní použitá dětská plenka.
„Máš málo smradu? Tak já ti ještě přidám. Alespoň se
přesvědčíš, jak dobře umím na cíl střílet já,“ chechtal

S nesmírnou úlevou se skřítci vydrápali na vzduch.
Smítkovi z vlasů visely plesnivé nudle z polévky. Leštík
měl na čele přimáčknutou kostru ze slanečka a po bradě mu teklo zkyslé mléko.
„Vy ale vypadáte,“ poškleboval se hnusák. Pak obsah
všech košů a popelnic vysypal na jednu velikánskou
hromadu.
„A nyní si, vašnostové, zahrajete na Popelku! Plasty
do žlutého kontejneru, sklo do zeleného či bílého a papír do modrého. Starou zeleninu do hnědého. Zbytek
do směsného odpadu. Z papíru mi navíc v modrém
kontejneru postavíte pohodlné lehátko, aby se mi na něm
krásně odpočívalo. Běda vám, jestli bude sebemenší
kousek papíru jinde než v modrém kontejneru a sebemenší kousek plastu jinde než ve žlutém! To bych vás pak
vzal na nejbližší skládku a tu byste třídili do konce svých
bídných životů!“
Smítek s Leštíkem se pustili do práce. Trvalo jim to
celý večer a celou noc. Teprve nad ránem měli celou
hromadu odpadků zlikvidovanou a úhledně roztří-

se hnusák, když si připravoval další páchnoucí nálož.
„Schválně, kdo schytá ránu shnilým bramborem?“
Kdykoliv skřítci vystrčili z odpadků třeba jen špičku
nosu, vypálil po nich hnusák něčím odporným. Všechna čest, mušku měl opravdu dobrou a každou svou
ranou trefil cíl. Bohužel pro Smítka a Leštíka.
„Nech už nás, prosím,“ žadonili kluci. „My už se ti nikdy
nebudeme posmívat.“
„To byste z toho vyšli dost lacino, milánkové,“ přerušil palbu hnusák. Ze střelby ho začala bolet ruka, největší vztek
jej dávno přešel, a přiznejme si: on byl v podstatě hodné
strašidlo a těch skřítčích výlupků už mu bylo trochu líto.
„Přestaňte se válet v těch odpadcích jak prasata, koukejte vylézt a trochu se opucovat.“

děnou. Hnusák doslova vrněl blahem na papírovém
lehátku a oči se mu slastně přivíraly. „Svůj trest jste si
odpracovali, můžete jít,“ dodal s ohromným zívnutím
a oba skřítky propustil.
Smítek s Leštíkem si oddechli. „To bylo hrozné, Smítku, v životě už něco tak strašného nechci zažít,“ vydechl
Leštík a unaveně si sedl na podlahu. Smítek si k němu
přisedl a jen souhlasně pokyvoval hlavou.
Šel okolo Cukřík a zvědavě se zeptal: „Co tu vyvádíte?“
A pak hodil banánovou slupku do kontejneru. Modrého!
„Dej si pozor, Cukříku, abys neprobudil hnusáka popelnicového!“ rozesmáli se Smítek a Leštík.
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VraŤ se
dO hrobu
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Zombie, oživlé mrtvoly, se toulají po hřbitově. Jestli se
dostanou za hřbitovní zeď, začnou strašit malé děti.
 Rychle se tedy za
mysli
a vrať zombíky do
správných hrobů.

Ztracená

mrtvola
 Ještě jedna nešťastná mrtvola
bloudí hřbitovem a hledá svou
rakev. Ukaž jí správnou cestu.
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Slož mě!
Kostlivec se rozsypal!
 Vystřihni jednotlivé díly
a správně je poskládej, pokud
nechceš, aby ti kostlivec strašil
ve skříni. Hlavně nepopleť pravou
a levou ruku! To by bylo zle!
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Proč se hnusák naštval?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Hnusák popelnicový teď žije ve žlutém kontejneru. Jeden
den se usmíval, druhý den jej něco strašně rozzuřilo.
vodů, kvůli
 Odhalíš 6 dů
tak zuří?
kter ým hnusák
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Ples upírů
 Asi by potřeboval vybarvit. Pusť se do toho. Ale raději
si potři ruce česnekem – nikdy nevíš, co upíra napadne.
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Ples upírů je velká sláva.
Jen ten obrázek je
nějaký smutný.
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 Smaž tabuli.
Text vybarvi
černou pastelkou.

 Ukliď podlahu.
Modře přeškrtni
všechny šlápoty,
zeleně poházené papírky.

ule
 Pověs obraz. Vedle tab
sli tam
je prázdná skoba. Dokre
lníka.
ško
o
obrázek usměvavéh

Dej třídu do pořádku, jinak ti duch šíleného školníka napíše
do žákovské knížky samé pětky a nechá tě rok po škole!

Školní duch se zlobí

Hnusák pope
lnicov ý,
kostlivec chra
stivec,
mumie Julie
a lidožravé kr
ysy.
Pokud se těch
to příšer neb
ojíš,
můžeš si jim
i v y zdobit
pokojíček .

 Stránku podlep čtvrtkou
a jednotlivé příšerky vystřihni.
Pomocí izolepy připevni
na zadní stranu špejli.
Strašáčky si můžeš zapíchnout
do květináče nebo do hrnečku
mezi pastelky. Budou na tebe dávat
pozor, aby na tebe nemohly
mnohem hroznější potvory.

Všude samý

stín

Bojíš se stínů?
Mnohé vypadají opravdu
hrůzostrašně, ale když si na ně
posvítíš, nic děsivého v nich není.
 Najdi stínům správné majitele,
a hned bude po strachu.
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Pepina
& meč

Na odehnání všech hrůzostrašných příšer
slouží speciální meč, který dokáže vyrobit
naše klaunka Pepina. Tento antipříšerácký
meč se vyrábí z černého balónku
a určitě jej zvládneš i ty.

na příšery

C o bu d e š
na vý rob
u me
p ot ř e bov č e
at ?
d

Jak meč vzniká?
● 	Balónek nafoukni, na konci nech asi 10 cm

lo u h ý č e rn
ý b a ló n e
k
 p u m p ič
ku

nenafouknutých. Konec zauzluj.
●		U uzlíku udělej dva malé buřtíky a zkruť je.

Máš hotovou hlavici (hrušku) meče.
●		
Rukojeť představuje jeden delší buřtík.
●		Za ním udělej proti sobě dvě stejné smyčky tvořící záštitu.

Tím jsi dokončil jílec meče.
● 	Vzduch se vtlačil do nenafouknuté části balónku a vytvořil

dlouhou čepel, která spolehlivě zažene všechny příšery.
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Str. 5
Vzkaz od ducha: Nepustis me,
sezeru te. Pustis me, budu te jen
okusovat. Hahaha.

Ř e š e ní
ú k ol ů

Str. 15
6 rozdílů 
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