Mimořádné prázdninové číslo 2010

Ročník IV

Ahoj kamarádi!
Prázdniny jsou v plném proudu a já jsem si vzpomněl, že jsem Vám slíbil speciální
prázdninové číslo plné hádanek a kvízů. Tady je:
Na následujících stránkách máte vyluštit 9 úkolů. Vždy máte několik možností a Vy máte
určit tu správnou. U každé odpovědi je navíc nějaký text, který, pokud odpovíte správně,
bude tvořit určité povídání. Celé povídání (včetně vyřešených všech úkolů) mi pošlete
(buď na OÚ v Polepech, do poštovní schránky – Polepy 72, nebo do schránky e-mailové
irena.liska@seznam.cz). Správní luštitelé dostanou samozřejmě odměny (např. Časopis
Junior speciál, kde je mimo jiné povídání o Bílé paní, o Golemovi, rozhovor se
spisovatelem Aloisem Jiráskem ze záhrobí, atd.). Termín je do 25. srpna 2010.
1) Novinářský test:
Jak se jinak říká nadpisu novinového článku? a) zpráva, b)
titulek, c) fejeton
2) Jak se do lesa volá, … a) tak se volá i zpátky, b) tak se to
hned ztratí, c) tak se z lesa ozývá
3) Kolik stříbrných stříkaček stříkalo přes kolik stříbrných
střech ve známém jazykolamu? a) 333. b) 666, c)552
4) Co všechno patří mezi média? a) noviny, televize a kino, b)
rádio, knihy a televize, c) noviny, televize a rádio
5) Černý a bílý, horký a studený, živý a mrtvý, mokrý a …? a) vlhký, b) suchý, c)
promočený
6) Rozhlasový reportér nejvíc potřebuje ke své práci: a) mikrofon a diktafon (minidisk), b)
auto, c) kolo
7) Čím byste nahradili slovo „řekl“ ve větě: „Vypravěč nám řekl na dobrou noc krásnou
pohádku.“? a) říkal, b) pověděl, c) odříkal
8) Vrabec v hrsti je lepší, než: a) vůbec nic, b) kdyby uletěl, c) holub na střeše
9) V čele redakce novin stojí: a) boss, b) manažer, c) šéfredaktor
10) Bílý a bělejší, vlhký a vlhčí, tmavý a tmavší, starý a …? a) mladý, b) starší, c) dítě
11) Člověku, který sedí v rádiu ve studiu a komentuje reportáže nebo ohlašuje písničky, se
říká: a) ohlašovatel, b) moderátor, c) uvaděč
12) Takzvaná „novinářská kachna“ je: a) neověřená a často nepravdivá zpráva rozšiřovaná
médii, b) vodní pták, c) druh kachny
Odpovědi: a) 1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a, 11b, 12c – Na svatého Metoděje
b) 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7a, 8b, 9c, 10a, 11a, 12b – Na kolínské posvícení
c) 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a, 9b, 10b, 11c,12a – Když polepské poutě není
d) 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7b, 8c, 9c, 10b, 11b, 12a – Na polepské posvícení
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2) Máte porovnat 2 výše uvedené obrázky a zjistit, kolika rozdíly se liší:

Odpovědi: a) 10 – Hned za raního kuropění
b) 12 – To se všichni pomějeme
c) 16 – Připravíme dovádění
d) 20 – Máme velké překvapení
3) Prohlédněte si jednotlivé trojúhelníky s obrázky. Zjistíte, že některé z nich obsahují stejné
obrázky. Které to jsou?
a) 1, 2
Napečeme koláčky a husičky
b) 1, 4
Pro děti, mamky a babičky

1

2

4

c) 2, 3
Půjdeme poli i políčky

3

d) 3, 4
Pro všechny kluky i holčičky

3

2

4) Kolem dlouhého stolu je celkem 10 židlí, které jsou kolem stolu rozmístěny jen podle
delší strany a jsou očíslovány vzestupně tak, že židle č. 5 je naproti židli č. 6. Na židlích č.
1 - 5 sedí chlapci a dívky naproti nim na židlích č. 6 - 10. (Doporučuji si vzít k ruce papír a
tužku .) Sestavte zasedací pořádek (1 – 10), pokud znáte následující skutečnosti:
1. Dívka sedící vedle dívky naproti č. 1 je Ema.
2. Ema je o tři židle od Gity.
3. Helena sedí naproti Karlovi.
4. Erik sedí naproti dívce vedle Heleny.
5. Jestliže není Karel uprostřed, pak je to Alan.
6. David sedí vedle Lukáše.
7. Lukáš je o čtyři židle od Karla.
8. Jestliže Ema nesedí uprostřed, pak je to Ivana.
9. Helena sedí o tři židle od Jany.
10. David sedí naproti Gity.
11. Dívka sedící vedle dívky, která sedí naproti Alanovi, je Jana.
12. Karel nesedí na židli č. 5.
13. Jana nesedí na židli č. 10.
Odpovědi: židle č. 1 - 10
a) Erik, Alan, David, Karel, Lukáš, Gita,Ivana, Helena, Ema, Ivana –
Z celé naší malebné vesničky
b) Karel, Lukáš, Alan, Erik, David, Ema, Helena, Ivana, Gita, Jana –
Cestou do vzdálené vesničky
c) Lukáš, Karel, Alan, Erik, David, Helena, Ema, Jana, Ivana, Gita Naděláme jelita a jitrničky
d) Karel, Erik, Alan, Lukáš, David, Helena, Ema, Ivana, Jana, Gita –
A taky pro taťky, dědy a strýčky
5) Teď něco pro ochlazení . Najdi, které 3 části (výřezy) nepatří do zimního obrázku.
a) A, E, H - Co rozkládá se kolem kapličky
b) B, D, G – Vlastníme od kapličky klíčky
c) C, D, H – Na mezích pokvetou kytičky
d) D, E, H – Vlastníme od pohádky klíčky
A

E

B

F

C

G

D

H
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6) A zase něco pro zahřátí mozkových závitů –
logická úvaha:
Milan je menší než Miloš. Michal je menší než
Milan. Mirek je menší než Milan. Michal je menší než Miloš. Mirek je větší než Michal.
Miloš je větší než Mirek.
Srovnej chlapce podle velikosti od největšího k nejmenšímu:
a) Miloš, Milan, Mirek, Michal – Čeká nás pohádka námořnická
b) Milan, Miloš, Michal, Mirek – Nebudou-li vedra tropická
c) Mirek, Miloš, Milan, Michal –
Čekají nás knedle a svíčková
d) Milan, Mirek, Michal, Miloš –
Hrát bude se pohádka vodnická
1

2

3

7) Záhada s květinami. Určitě jste si
všimli, že květ patří jinému stonku a
listům. Která z následujících kombinací
je správná?
a) 1D, 2F, 3E, 4C, 5B, 6A
Přijede společnost loutkoherecká
A

b) 1F, 2A, 3D, 4C, 5E, 6B

C

B

Projdeme místa romantická
c) 1E, 2F, 3D, 4C, 5A, 6B
Pravá to zábava vesnická

4

5

6

d) 1E, 2F, 3A, 4B, 5C, 6D

Bude to bašta nevýslovná
8) Přelož si „polepáčštinu“ do češtiny a zjisti, kolik samohlásek zpráva obsahuje:
D
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Odpovědi:
a) 13
samohlásek – Dobrou
chuť všem přejeme
b) 15
samohlásek – Příjemnou
zábavu všem přejeme
c) 18
samohlásek – A dříve než
k rybníku doputujeme
d) 28
samohlásek – Všem, kteří
přijdou na slavnost,
děkujeme
9) A nakonec ještě jeden úkol, který můžete brát jako recesi, anebo jako přípravu na
Vánoce. Na obrázku je tác s cukrovím.
Kolik koleček je na obrázku s cukrovím namalováno celkem (včetně očí ryb a
nejrůznějších ozdob, ale mimo okraj dekoračního papíru)?
a)
b)
c)
d)

38 – Cestou veselou si písničku zanotujeme
40 – Pak na památku všichni se společně vyfotografujeme
42 – Kdo na ni přijde či přijede
44 – Ať ten nebo ten přijede

Až všechna kolečka spočítáte, můžete si cukroví vybarvit, aby lépe chutnalo .
No, a to je všechno. Už máte povídání celé? Tak neváhejte a pošlete ho! Na všechny
odpovědi, respektive výsledné povídání se těší a všem palce drží
Polepáček
P.S.1: Po prázdninách zase ahoj.
P.S.2: Nezapomeňte v tom horku zálevat své dýně!!!

Polepáčkova prázdninová cestovní kancelář
V sobotu 26. června jsme se vydali na výlet na Český Šternberk. Nakonec se nás sešlo 7
dospělých a 8 dětí. Na místo jsme dojeli vlakem. Nejdříve jsme si prohlédli hrad, kde nám
paní průvodkyně mimo jiné zajímavosti vypravovala, že se na hradě zjevuje ohnivý pes a
na některých místech dokonce zanechal otisk svých tlapek (našli jsme je ). My zdatnější
jsme se vydali pěšky podle Sázavy do Ledečka pěšky – vždyť to bylo jen 7 km. Po cestě
hledali ukryté zprávy s úkoly, za které jsme dostávali body. Nakonec jsme našli i slibovaný
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poklad. Bohužel nám ujel vlak v půl páté,
protože jsme se neplánovaně zdrželi
v hospodě pod hradem na občerstvení  .
ZOO Praha - středa 28. čevence
Odjezd z Polep v 7:09 autobusem, z Kolína
pojedeme rychlíkem, po Praze metrem a
MHD, jízdné tam i zpět přibližně 150 Kč,
návrat do Polep ve 20 hodin, případně dříve,
ale půjdeme pěšky z nádraží.
V 11:00 je krmení tučňáků, v 13:30 je cvičení
lachtanů, 14:30 je setkání u žiraf a v 16:00 se
krmí hroši. Vstupné pro děti od 3 let 100,- Kč
(pokud se nás sejde více než 10, budeme mít
10% slevu), dospělí 150 Kč.
Za Mikešem do Hrusic – sobota 31.
července
Vzpomínáte si na pohádku o tom, jak Mikeš
s Pašíkem jeli na trakaři na pouť do
Mnichovic? Nebo na tu, jak šel černý
kocourek do světa? Vydejte se po jeho stopách a navštivte místa, kde prožil všechna svá
dobrodružství. S sebou pevné boty, pláštěnku a svačinu na celý den.
Vlakem dojedeme do Mirošovic z kolínského nádraží v 8:10, cesta do Hrusic je asi 2 km.
Pak půjdeme cestou kocoura Mikeše, až nás začnou bolet nožičky, tak sedneme na vlak a
pojedeme domů . Návrat 17:30 nebo 18:30 do Kolína. Jízdné tam i zpět přibližně 180
Kč.
Pramen Polepky – středa 4. srpna
Pokud si ještě někdo pamatuje, v soutěži Patriot Polep byla otázka na místo, kde pramení
Polepka. Kdo si vzpomíná, toto místo se nachází na kutnohorsku, konkrétně v dobřeňském
lese. Zájemci o dobrodružství objevování a zvědavci, kteří chtějí vědět, jak vypadá pramen
Polepky, resp. Chotouchovského potoka, mají šanci ve středu 4. srpna. Kromě pramene
Polepky vyšplháme na rozhlednu, která se tyčí na kopci Vysoká, odkud je krásný výhled
do kraje, potom se vydáme do Miskovic nebo až do Kutné Hory na autobus zpátky. Ráno
odjíždíme z Polep v 7:10 hodin a návrat plánujeme kolem půl šesté do Polep. Jízdné tam i
zpět asi 40 až 50 Kč.
Klepec – sobota 7. srpna
Odjezd z Kolína vlakem v 7:30 do
Úval, odkud jdeme pěšky do
Přišimas a na Klepec I a Klepec
II. Klepec je dvojvrch (358
m.n.m.), odkud je pěkný výhled a
kde se nacházejí balvany se
zajímavými jmény (ty ale prozradím společně s legendou o ka6

menném slouhovi na výletě), na jednom z vrcholů také jezírko a opuštěný lom, kde se těžil
kámen na obnovu vyhořelého Národního divadla. Jízdné tam i zpět přibližně 90 Kč.
Celková trasa je plánována na 10 km, případně více dle domluvy. Návrat v 18 hodin.
Zámek Berchtold – středa 11. srpna
Pojeďte se s námi podívat do zámeckého parku v Ladově
kraji, kde jsou postaveny miniatury českých hradů a zámků
(Červená Lhota, Orlík, Trosky, Karlštejn) – prý je jich 32!,
dále budeme mít možnost se setkat se skřítky, strašidýlky a
vílami, možná se potkáme s kocourem Mikešem, Jeníčkem a
Mařenkou
u
perníkové
chaloupky, s drakem, živými
medvědy, atd. Odjezd z Kolína v 7:10 vlakem do Prahy a
potom do Strančic, dále autobusem do Vidovic. Vstupné do
dětského ráje a pohádkové země je pro děti 70 Kč, pro
dospělé 90 Kč, rodinné vstupné 240 Kč, jízdné tam i zpět
cca 200 Kč. Návrat do Polep buď v 18 hodin, nebo ve 20
hodin, podle počasí a podle toho, jak se nám bude v areálu
líbit.
Vycházka do okolí Kutné Hory - sobota 14. srpna
Pro ty z vás, kdo už znáte památky Kutné Hory, bych měl
jiný návrh. Co takhle se projít okolím Kutné Hory podle
říčky Vrchlice a Bylanky a možná ještě dál… Každý, kdo
s námi půjde, se dozví mnoho zajímavého z přírody, historie,
geologie a další zajímavosti z kutnohorského okolí. Odjezd
je v 8:21 autobusem z Polep , návrat v 16:21 autobusem do
Polep, celkové jízdné do 30 Kč.
Loučeň – středa 18. srpna
Odjezd z Kolína vlakem do
Nymburka 7:46, dále autobusem
do Loučeně. Odjezd zpátky v 16
hodin. Prohlédneme si zámek a
hlavně si zařádíme v labyrintech
a bludištích. Ve 13 hodin se koná
speciální dětské prohlídky zámku
– provázet bude kněžna Marie
nebo
princezna
Karolína.
Vstupné do zámku a do parku je
řádově 160 Kč pro dospělé, pro
děti do 12 let v doprovodu rodičů
je vstup zdarma, jinak 50 Kč do
parku a na dětskou prohlídku do
zámku 40 Kč.
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Pochod Polepy - sobota 21. srpna
Pochod pořádá Klub českých turistů, startovat je možné z Polep. Kudy přesně trasa
povede, se mi zatím nepodařilo zjistit, ale vím, jak bude dlouhá. Bude měřit přibližně 12
km. Kdo pochod absolvuje, dostane na památku diplom a
pamětní list pochodu od polepského výtvarníka pana
Josefa Švarce. Sraz je v 8 hodin na hřišti. Pořádnou
svačinu, pití, pohodlné boty a pláštěnku s sebou.
Tuchoraz – slavnosti Mračení – neděle 22. srpna
Mračení není festival lidí, kteří se neumí smát, jak by se
mohlo zdát, ale jedná se o historické slavnosti, které mají
jméno podle tvrze, kde se konaly tyto slavnosti poprvé.
Letošní 8. ročník se bude konat v Tuchorazi. Od 10 do 16
hodin bude probíhat řemeslný trh a kulturní program,
bude možné navštívit dobový tábor, zastřílet si z kuše
nebo z luku, vyrazit minci nebo vyzkoušet nějaké
řemeslo. Od 15 hodin proběhne bitva na motivy místní
legendy. Celodenní vstupné pro dospělé je 100 Kč, pro
děti 60 Kč, bude-li se někdo chtít podívat dovnitř tvrze,
která není běžně přístupná, prohlídka proběhne v 17
hodin (vstupné 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti),
jízdné tam i zpět cca 80 Kč. Odjezd z Kolína bude v 8:30 z kolínského nádraží, návrat v
17:25 nebo 18:25 do Kolína.
Zámek Radim - sobota 28. srpna
Odjezd z Kolína vlakem v 8:30 do Peček, odtud pěšky do Radimi, kde
si prohlédneme zámek a pěšky se vydáme do Cerhenic na vlak. Příjezd
nejpozději v 18 hodin do Polep. Jízdné tam i zpět kolem 50 Kč, vstupné
na zámek děti 60 Kč, dospělí 95 Kč. Je možné domluvit speciální
pohádkový okruh pro děti (4 – 10 let).
Dobývání tvrze Malešov – sobota 4. září
Již poosmé se bude v Malešově na tvrzi nedaleko Kutné Hory konat
Dobývání Malešova. Tentokrát je přichystána veselá zápletka na téma
dávného příběhu, který se mohl odehrát různě… A pamětníci se
dohadují, jak to vlastně všechno s rytířem Gerhardem tehdy bylo.
Nebude chybět tržiště a na něm různé postavy a postavičky… Odjezd
z Polep v 8:21 autobusem do Kutné Hory, dále vlakem, návrat do
Polep v 18:24 hodin. Jízdné tam i zpět 50 Kč.
Uvedené výlety se konají bez ohledu na počet přihlášených dětí a bez ohledu na
počasí. Přihlásit se mohou školní děti bez rodičů a předškolní s dospělým
doprovodem nejpozději 1 den před odjezdem (telefon 723 514 533 – Kučerová, e-mail
irena.liska@seznam.cz). Podrobnosti k jednotlivým výletům budou sděleny přihlášeným zájemcům den před odjezdem.
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Všechny výdaje (vstupné i cestovné) si musí hradit děti i dospělí sami. S sebou svačinu
a pití na celý den, pláštěnku a pohodlnou obuv.
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