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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
představte si, že k nám do lesa přijela velevzácná návštěva. Kraslicová slepice! Vy jste o ní ještě nikdy neslyšeli? Je to
jediná slepice na světě, která dokáže snášet místo obyčejných vajíček přímo ozdobené velikonoční kraslice. Ba co
víc – ona dokáže plnit i různá přání, jak by měly kraslice
vypadat. Když chce někdo červené vajíčko, dostane jej.
Chce-li někdo zdobené slámou, není problém.
Tato kouzelná slípka k nám tedy měla přijet. To víte, že
jsme se hned s kamarády předháněli, o jaké vajíčko ji poprosíme. Holky si vymýšlely samé princeznovské nesmysly,
kluci chtěli piráty, kovboje, závodníky formule 1. Kachna
Mína, která se s kraslicovou slepicí zná osobně, nás upozorňovala, že to se svými požadavky nemáme přehánět,
protože pak by se ty kraslice mohly slepičce trochu zbláznit
a mohly by vzniknout pěkné nesmysly. Podobně jako když
zahltíte svými požadavky počítač či telefon. Ty pak také
stávkují a nepracují tak, jak mají.
Bohužel jsme si ale nevšimli, že nás zpovzdálí poslouchá
největší lotr z našeho lesa, tchoř Řehoř. Žádná špatnost mu
není cizí, a proto se hned rozhodl, že nejen nám, ale hlavně
kraslicové slepici důkladně zamotá hlavu, aby se jí ta vajíčka nepovedla.
Prostě nám chtěl pokazit Velikonoce i radost ze setkání
s kouzelnou slepicí. Podařilo se mu to, nebo naopak dostal
pořádně za vyučenou? Právě o tom je toto číslo časopisu.
Hodně zábavy při jeho
pročítání vám přeje
veverčák Čiperka

Soutěže o ceny
Že by si i kraslicová slepice vymyslela nějaké soutěžní úkoly? Pochopitelně. Pusťte se do soutěžení,
náš veverčák už teď vymýšlí, co krásného výhercům
pošle. Jaké soutěže v časopise najdete?
Křížovka „Zvířecí kraslice“
Klaunka Pepina
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OC H R A N N Á Z N Á M K A
č. 323434

Křížovka – Dračí říše: Říše, ve které se to
hemží draky, se jmenuje Drakonie. Dračí odměnu
si vyluštili: D. Valová (8 let), Š. Luňák (7 let),
L. Vondrková (6 let), A. + V. Valendovi (5 let),
G. Mikulková (3 roky).

P OZOR!

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

Slepičí

kreslení

Peří kraslicové slepice
je pochopitelně ozdobeno
velikonočními kraslicemi.
Na našem obrázku jsou
vajíčka jen naznačená.
 Spoj čáry a pak vajíčka
vybarvi. Chceš-li si úkol ztížit,
udělej každé vajíčko jiné.
Jistě ti neušlo, že tchoř Řehoř
řádil už u tohoto obrázku
a slepici chybí hřebínek,
zobák a jedna noha.
 Chybějící části dokresli.
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Asi tě zajímá, jak se vlastně kraslicová slepice jmenuje.
Není nic jednoduššího, než to zjistit. Stačí, když vyplníš,
jaká zvířátka představují tyto velikonoční kraslice.
Řešení křížovky pošli do 18. května 2022 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.

Křížovka

Zvířecí
kraslice
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Vaječná mapa
art
t
S

První špatnosti se Řehoř dopustil ještě dříve,
než kraslicová slepice vůbec přijela. Mína jí
totiž poslala mapu se zakreslenou cestou
a ten proradný tchoř cestu vygumoval.
 Tvůj úkol je jasný: Doveď
slepici až ke kachně Míně.

cí l

5

To bylo radosti! Kraslicová slepice konečně dorazila! Naše holky se na ni pochopitelně rovnou sesypaly.
Obdivovaly pestrobarevná vajíčka na jejím peří a hned spustily se svými přáními. Největší fintilky,
zaječice Lída a myška Eliška, si pochopitelně přály pořádně vyparáděná vajíčka. Lída toužila
po kraslicích ozdobených prstýnky s drahokamy, Eliška na nich zase chtěla mít korále z perel.
A do toho tchoř našeptával své nesmyslné požadavky, takže z toho vznikla zapeklitá
vaječná míchanice. Udělej v ní trochu pořádek.

Parádivá
vajíčka

 Žlutě zakroužkuj
všechny perlové kraslice.
Modře ty s prstýnkem
s modrým kamenem,
červeně s prstýnkem
s červeným kamenem.
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 Černou pastelku
použij na pokažená
vajíčka se zlomeným
prstýnkem nebo přetrženým náhrdelníkem.

Pokud máš
zakroužkováno,
dej se do počítání.
 Spočítej, kolik je perlových
vajíček, kolik s prstýnkem s jednotlivými barvami kamenů
a kolik kraslic je pokažených.

 Do prázdných vajíček
pak dokresli takové šperky,
aby Lída a Eliška měly každá
stejný počet kraslic.

Tchoř

ve vejcích

Slon v porcelánu a tchoř ve vejcích nadělají úplně stejné škody.
Řehoř rozbil všechny kraslice. Dokážeš je dát do pořádku?
Najdi obě části jednotlivých vajíček.
 Půlka jedné kraslice
chybí úplně. Dokresli ji.

á vá m
c ha c há , j
čk a ,
dám vají
e!
t o u vidí t
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Ani tato kraslice se moc nepovedla. Chybí jí barvy.

 Pro tebe bude hračka podle jednotlivých symbolů vajíčko vybarvit.
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Podobní jako

vejce vejci?
S

prvními jarními slunečními paprsky se poklad níčci začali těšit na Velikonoce. I skřítkové totiž
rádi zdobí vajíčka a dodržují podobné tradice jako my.
Po děsivém zážitku s vaječným drakem byl však malý
Skořápek všemi opakovaně nabádán, aby na vajíčka
dával důkladný pozor, aby se nestal zase nějaký dračí
malér. To ale skřítci ještě netušili, že další malér už
stojí za dveřmi. Ale že jej nezpůsobí Skořápek.
Nejprve však na dveře zaťukaly Velikonoce. Celý obchůdek paní Veselé se oblékl do veselých velikonočních barev a ve výloze se to hemžilo pestrobarevnými
kraslicemi, kuřátky a zajíčky.

Skřítek Podlážek každý den s obdivem nakukoval
do výloh, kde se na březových větvičkách pohupovaly
ty nejnádhernější kraslice na světě. Některé vypadaly
jako ze zlata, jiné se třpytily diamantovým prachem,
na dalších byly obrázky jak živé. „Mít alespoň jednu
takhle krásnou kraslici jen pro sebe,“ vzdychal skřítek
každý večer, když zametal podlahu kolem výlohy.
Jednoho dne se Podlážkovi jeho přání splnilo. Možná
ten den foukl silnější vítr nebo paní Veselá o vajíčka
zavadila, když do výlohy přidávala beránky a zajíčky,
kdoví. Jisté však je, že ten večer se na podlaze leskla
ta nejkrásnější kraslice ze všech.
„Je moje!“ zaradoval se Podlážek, když zakutálené
vajíčko objevil. Nevrátil kraslici zpět na místo, ale
schoval ji do kapsy. Ve svém pokojíčku ji pak ukryl
pod polštář, aby ji nikdo neviděl, nikdo mu ji nesebral
a hlavně aby ji nemusel vracet.
Skleněnka si však druhý den ráno všimla, že jedno
vajíčko z výlohy zmizelo. Hledala je po všech koutech,
ale když neuspěla, šla se svěřit Rohlíkovi.
„Nástup, nástup!“ zavelel Rohlík, když se o zmizelém
vajíčku dozvěděl. „Přátelé, kamarádi, děti! Z výlohy se
někdy během včerejška ztratila kraslice. Neviděl jste ji
někdo? Musíme ji najít, než si toho všimne paní Veselá
a bude smutná, že někdo z jejích zákazníků krade. To
nesmíme dopustit!“
„Já jsem nic neviděl!“ „Já jsem si také ničeho nevšimla.“
„Kolem výlohy se nikdo nemotal, takže ji určitě nikdo
neukradl!“ Skřítci se překřikovali jeden přes druhého,
ale o vajíčku nikdo nevěděl. Nikdo? Nejhlasitěji volal
malý Podlážek, že on si při večerním uklízení také
ničeho nevšiml. Měl sice trochu černé svědomí, ale co!
Paní Veselá bude chvilku smutná, možná si pomyslí,
že vajíčko sebralo nějaké nenechavé dítě, ale tím to
asi tak skončí.
Neskončilo! Večer si šel Podlážek lehnout
a před spaním se dlouho kochal
třpytivou nádherou pohřešovaného vajíčka. Pak jej opatrně
schoval pod polštář a usnul.
Když se ráno probudil, rychle
zašmátral pod polštář, aby
zkontroloval svůj poklad. Ale
vajíčko tam nebylo. Zato vedle
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Podlážka ležel v posteli skřítek Podlážek. Malý pokladníček se strašně lekl, když se díval sám na sebe.
Ten cizí skřítek vypadal, jako by mu z oka vypadl. Byli
si podobní jako vejce vejci. Vtom ten cizí Podlážek
otevřel oči a zakřenil se. Ano, zakřenil. To nebyl úsměv,
to byl zlý a poťouchlý škleb.

„Co tak vejráš?“ spustil na našeho Podlážka. „Jsem
tvoje Horší já a vylíhl jsem se z ukradeného vajíčka.“
„Ale já jsem nic neukradl,“ pípl Podlážek.
„Ale lhal jsi. Nepřiznal ses, žes to vajíčko našel, a nevrátil
jsi ho!“
„A co budeš dělat? Řekneš to na mě,“ strachoval se pokladníček.
„Jsem Horší já, takže budu zlobit, každému škodit a budu
z toho mít ohromnou legraci, protože si všichni budou
myslet, že to děláš ty. Na mě nepadne ani stín podezření,“
zachechtal se Horší já zlomyslně.
Pak vyskočil z postele a upaloval do prodejny. Podlážek jen vyděšeně sledoval, jak Horší já rozlévá sirup
na podlahu, kterou on večer tak krásně umyl.
„Podlážku, co to vyvádíš?“ zahromoval Rohlík, který
zahlédl Horší já při jeho řádění.
„Podlážku, přeskočilo ti?“ zapištěla Skleněnka, když
sledovala, jak Horší já fixem čmárá klikyháky po vyleštěných vitrínách.
Takhle to pokračovalo celý den. Podlážek ze svého
pokojíčku nevystrčil ani špičku nosu. Usedavě plakal
a jen poslouchal, jak každou chvilku některý z dospělých skřítků, ale i z jeho kamarádů křičí na Podlážka,
aby něco nedělal.
Jeho zoufalé fňukání a popotahování zaslechla skřítka
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Koblížka. Zvědavě nakoukla do Podlážkova pokoje.
Zajímalo ji, kdo to tam tak pláče, protože Podlážek
je přece v prodejně a od rána šíleně zlobí. Dech se jí
zatajil, když na posteli uviděla druhého Podlážka!
„Podlážku, copak se stalo? A kdo je ten druhý v prodejně?“
zeptala se Koblížka a posadila se vedle utrápeného
skřítka.

„To je moje Horší já, Koblížko,“ plačtivě vysvětloval
Podlážek. „Já jsem provedl něco moc špatného a tohle
se z toho vyklubalo. Každý si teď myslí, že všechnu tu
škodu provádím já, že všechno ničím.“
„A copak jsi provedl, Podlážku?“ laskavě se vyptávala
Koblížka.
Zoufalý skřítek jí pověděl celou historii se zakutálenou
kraslicí. „Já vím, že to bylo špatné. Chtěl bych to napravit.
Hlavně bych ale chtěl, aby Horší já někam zmizel a už se
tu nikdy neukázal!“ plakal Podlážek.
„Ty můj chudáčku,“ hladila jej Koblížka, „snad to půjde
nějak napravit. Musíme jen dokázat, aby tvoje lepší já
bylo silnější než to horší. Musíš začít tím, že odčiníš svou
včerejší chybu a přiznáš se k tomu, co jsi provedl. Čím dřív,
tím líp.“
Utrápený skřítek se došoural do obchodu a přes slzy
zahlédl, jak Horší já shazuje zboží z regálů. To mu dodalo odvahy. Nadechl se, svolal skřítky, všem přiznal,
co provedl, a omluvil se. A ejhle! Horší já se nepatrně
scvrkl. Nezmizel, nepřestal škodit, ale byl tak nějak
menší.
„Aha! Takhle se na něj musí!“ došlo konečně Podlážkovi.

Neúnavně celý den chodil za svým Horším já, napravoval jeho špatnosti a pomáhal i všem ostatním
skřítkům. Po každém Podlážkově dobrém skutku se
Horší já vždy o ždibíček zmenšil a zeslábl. Po týdnu
už z něj bylo jen takové smítko prachu, které Podlážek bezpečně schoval do malé krabičky.
„Dávej si pozor, Podlážku,“ varovala jej však Koblížka,
„probudil jsi své horší já a to nikdy nespí. Bude čekat
na příležitost, aby se zase dostalo na svobodu.“
„Koblížko, má každý skřítek své vlastní horší a lepší já?“
„Nejen skřítek, Podlážku. Mají je i lidé. Vždyť i na těch,
kteří chodí k nám do prodejny, poznáš, jestli má právě
navrch jejich lepší, nebo horší stránka.“
„To je pravda, Koblížko. Moc ti děkuji a slibuji, že moje
Horší já se tady už nikdy neobjeví!“
V prodejně zavládl zase klid a pohoda. Velikonoce
proběhly v radostné atmosféře a všichni byli šťastní.
Podlážkovo Horší já je pod zámkem, i když neustále
přemýšlí, jak se dostat ven.
A co vy, kamarádi, máte svoje Horší já bezpečně
pod kontrolou, nebo nezvladatelně zlobí?

11

Tchoří nadělení

Tak tady máme všemožná nepovedená vajíčka, která vznikla kvůli Řehořovým poťouchlostem.
Po dobu jedné minuty se na obrázky pečlivě dívej, pak je zakryj a pokus se zodpovědět naše otázky.

Otázky:

 Jaké vajíčko je v pravém dolním rohu?

 Jediné vajíčko je s textem. Co je na něm napsáno?

 Kde se nachází vajíčko sněhulák?

 Prasečí vajíčko se dívá doprava, nebo doleva?

 Kolik zvířecích vajíček je v tabulce?

 „Smajlíkové“ vajíčko se usmívá, nebo mračí?

 Vyjmenuj vajíčka z druhé řady shora.

 Kolik očí má vajíčko v pravém horním rohu?
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Vajíčka jak od

kraslicové slepice

Za málo peněz hodně muziky. I takto by se dala popsat výroba pestrobarevných papírových
vajíček, která tě dnes naučíme. Jsou hotová raz dva, přitom každé může být úplně jiné.

Co budeš potřebovat?

barevné papíry nebo třeba letáky z COOPu
nůžky
tužku
sešívačku
jehlu
nit
naši šablonu

Jdeme na vajíčka

Šablonu si zvětši na požadovanou
velikost vajíčka a vystřihni ji.
Dej na sebe 5 listů různobarevných papírů.
Obkresli šablonu a vajíčka vystřihni.
Přehni je na půl podle svislé osy a v přehybu
je na několika místech sešij sešívačkou.
Jednotlivé listy od sebe odděl
a rovnoměrně je rozprostři.
V horní části vajíčka připevni nitku na zavěšení.

Tipy:

Při použití letáků rychle získáš
pestrobarevná vajíčka, z nichž
každé bude úplně jiné. Záleží tu
na náhodě, jak a kam na leták
přiložíš šablonu.
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Chceš-li si více pohrát s konečným vzhledem, použij barevné papíry.
Můžeš hodiny a hodiny kombinovat, jak se budou barvy střídat.
Můžeš mít vajíčko jednobarevné, dvoubarevné i vícebarevné.
Listy jednobarevného papíru můžeš prokládat listy z letáku
a pokaždé vykouzlíš originální vajíčko. Prostě jak od kraslicové slepice.

Všude samá

písmenka

Jezevec Karel má rád knížky a zlatokopy. Přál si tedy
kraslici, na níž by si o zlatokopech mohl něco přečíst.
Kouzelná slepice jej proto chtěla obdarovat
vajíčkem s tipem na známou knížku o zlatokopech.
Jenže se to kvůli Řehořovi zase moc nepovedlo.
 Odhalíš název knihy?
První písmeno v řádku naznačuje,
jestli máš v daném řádku vyškrtávat
samohlásky, nebo souhlásky.
Zbylá písmena čtená po řádcích
odhalí název knihy.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Víš, kdo je jejím autorem?
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Kraslice
nám
uletěly

Motýl
Netopýr
Pták
Kvůli Řehořovým poťouchlostem narostla
těmto kraslicím všemožná křídla či vrtule
a ony se rozletěly po kraji.
 Pochytej všechny uprchlíky, rozděl je do skupin a spočítej je.
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Vážka
Letadlo
Vrtulník
CELKEM

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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 Najdeš všech 5 odlišností?

To by nebyli Viktor a Ludvík, aby si od kraslicové slepice nepřáli pěkně vykutálená vajíčka. Oba rošťáci je chtěli se strašidelnou tematikou.
Slepice jim přání splnila, vlk a lišák dostali stejná vajíčka, ovšem několik rozdílů se do kraslic-bubáků vloudilo.

Kdo se nebojí,
hledá rozdíly

Zvířátka z vajíček

Kraslicová slepice tvrdí, že z vaječných skořápek se dá vykouzlit podobenka kdejakého
zvířátka. Některá nám rovnou předvedla, zbylá čekají na tvou fantazii.

 Je jedno, jestli je dokreslíš do našich šablon,
nebo je z vyfouknutého vajíčka rovnou vyrobíš.

Klaunka Pepina

Z vyfouknutého vajíčka se dají vyrobit nejrůznější zvířátka. To jste si na této stránce
vyzkoušeli. Zvládnete ale jako kraslici vyrobit podobenku klaunky Pepiny?
Pokud ano, pošlete nám fotku svého výtvoru.

Fotografii pošli do 18. května 2022 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 – Pepina“. Nezapomeň připojit
své jméno, adresu, telefonní číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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Konečně nastaly Velikonoce. Zvířátka se
chystala na koledu, ale tchoř Řehoř si stále nedal
pokoj a zase všem v lese škodil. Koledníkům
sebral pomlázky a zničil jejich pentle, velikonoční
vajíčka rozházel po lese, některá dokonce rozbil.
A jako vrchol všeho unesl a někam ukryl kraslicovou slepici!
Pomůžeš našim kamarádům napravit tchoří podlosti?

je.
krtni. Spočítej,
 Rozbitá vajíčka přeš
šíku místo nich
kolik jich bylo, a do ko
vých kraslic.
nakresli přesně tolik no

 Najdi rozházená
vajíčka a zakroužkuj

mela

Velikonoční

radené pomlázk y
 Najdi všechny uk
é mašle.
a dokresli jim barevn
d e se
trej, k hoř.
á
 Odhal, kam
p
y
V
o ř Ře
á tch
Řehoř schoval
v
ý
r
k
s
kraslicovou slep
ici.

Kdo potrestal tchoře
Na každého jednou dojde, a došlo i na tchoře Řehoře. Pro koho se vydala kraslicová slepice,
aby jí s uličnickým tchořem pomohl a dal mu co proto?
 Vybarvi cestu bludištěm od slepice k tchoři a získáš obrázek zachránce.
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Vyplacení uličníka

Pepinin balónkový zajíček
Udělat z balónku kraslici by bylo moc primitivní. Pepina nás proto raději
naučí zajíčka, který má na Velikonoce s vajíčky také hodně společného.

Ja k se kl ub e za jí če k?

1

Balónek nafoukni, na konci
zůstane asi 15 cm nenafouknutých, druhý konec zauzluj.

Co bud eš na
zaj íčk a pot řeb ovat?
 1 dlou hý baló nek
 pum pičk u
 fix na dokr eslen í oblič eje

2

3

Na hlavičku potřebuješ jeden ohnutý buřtík.
Za ním následují dvě dlouhé zaječí uši – dva
větší buřtíky zkroucené dohromady.

Kolik vají č e
k ti
asi p ř ine se
t e nt o
balónkov ý
krasav e c?

Jdeme na packy – čtyři menší
buřtíky, které spojíme do
kruhu za ušima.

4

Tělíčko představuje jeden větší buřtík,
který položíme přes střed packového
kruhu, volný konec zauzlujeme
mezi druhou a třetí pacičkou.
Vzduch se natlačil do konce balónku
a vytvořil zaječí ocásek.
Nyní vezmi fix a nakresli
zajíčkovi obličejíček.
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