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Ahoj kamarádi,
tak se mi zdá, ţe ani Vy jste se nemohli rozhodnout, ve kterých šatech se Vám nejvíce
líbím, protoţe mi nepřišel ani jeden hlas pro ţádný z utištěných oblečků. Polepáček tedy
bude dále vycházet bez obrázku, a tři návrháři, kteří mne nakreslili, ode mne dostanou
sladkost. Kdo to bude? Kristýnka Havránková, Eliška Kučerová a Markétka Vopěnková.
Doufám, ţe ocenění Polepáčci budou mít strpení, trošku mne zlobí zdraví.
Odpoledne pro předškoláky
Kaţdou středu od 16:30 hodin se
na hodinku scházejí předškoláci
ve spolkové místnosti na obecním
úřadě a pod vedením paní Jany
Syřínkové
a
paní
Šárky
Nehasilové si společně báječně
uţívají. Jak? Zacvičí si, zahrají
hry, zatancují, zazpívají, naučí
novou básničku. Coţe? Vy jste tam ještě nebyli? Tak to honem napravte, ať o něco
nepřijdete!
Oblečte si sportovní oblečení a s sebou ať Vám maminka přibalí bačkůrky a pitíčko. A
určitě
přijďte, všichni se na Vás uţ těší.
Soutěž o největší dýni
Vzpomínáte si ještě, jak jsme loni sázeli, zalévali a
opečovávali dýně, aby vyrostly co největší? A pak jsme
vyřezávali dýňové světlušky?
I letos proběhne soutěţ o největší dýni. Malí zahradníčkové uţ
mohou do kelímků vysévat semínka dýní, aby bylo na podzim
co měřit. A víte kolik měřila největší dýně v minulém roce?
Součet obvodu na výšku a obvodu na šířku byl 305 cm. Kdo
z Vás překoná loňský rekord?

Do každé zahrady – novou budku pro ptáky
Kdo by neznal sýkorky! Ţe u Vás nejsou?
Tak jim postavte budku a oni se k Vám
nastěhují. Pravda další podmínkou je, ţe
máte na zahradě stromy nebo alespoň keře.
Poradím Vám, jak má taková budka
vypadat:
Sýkorky nejsou nároční nájemníci. Nezáleţí
jim moc na vzhledu jejich obydlí, důleţitá je
pro ně velikost dna budky a průměr
vletového otvoru. Minimální rozměry dna
by měly být 13x14 cm, vnitřní výška budky
23-27 cm a průměr vletového otvoru 3,2 aţ
3,5 cm. Z vnitřní strany budky stěny nehoblujeme, jinak by se ptáci špatně dostávali ven
z budky. Dno vsazujeme zásadně mezi boky, aby nemohlo po seschnutí dřeva odpadnout
a také tím zabráníme zatékaní při dešti. Budka by měla mít
otevírací stříšku pro snadnou kontrolu a kaţdoroční čištění.
Je vhodné, aby stříška nad vletovým otvorem přesahovala
minimálně 4 cm. Někde jsou umístěny budky s bidýlkem
pod vletovým otvorem, ale to je velká chyba! Takto
umístěné bidýlko umoţňuje přístup kočkám, a to přece
nechceme. Abychom zabránily rozšiřování vletového
otvoru strakapoudem, je dobré vletový otvor oplechovat,
ale pak musíme pečlivě opilovat ostré hrany. Hotovou
budku natřeme z venkovní strany impregnačním nátěrem.
Stříšku a azadní stěnuopatříme lepenkou, aby dovnitř
nezatékala voda.
A kam hotovou budku umístíme? Na drát ji zavěsíme otvorem na východ nebo
jihovýchod do míst, kde je nejvíce stromů a keřů, aby v okolí ptáci našli dostatek
potravy.
Nakonec ještě pár zajímavostí. Sýkora koňadra spotřebuje
denně tolik poptravy, kolik sama váţí, tj. asi 17 gramů. Pár
sýkor, který hnízdí 2x ročně, spotřebuje se svým
potomstvem dohromady přibliţně 75 kg hmyzu. Umíte si
takové mnoţství představit? Já tedy ne. Ale určitě půjdu
alespoň jednu budku pro sýkorky vyrobit. A nebudu budu
mít červivá jablka.
Budu moc rád, kdyţ se pochlubíte, jak pěkné sýkorníky jste sami nebo s pomocí tatínků
či dědečků vyrobili. Těším se na Vaše fotky, e-mailová adresa je stále stejná
irena.liska@seznam.cz nebo oupolepy@volny.cz. Nezapomeňte připojit své jméno a
příjmení.
Soutěž pro všechny školáky i jejich rodiče
Vzhledem k tomu, ţe se nikdo z Vás ani jednoho kola celoroční soutěţe Patriot Polep
nezúčastnil, vymyslel jsem pro Vás jednodušší hádanku. Protoţe mám uţ málo místa,
nechám to na příště.
Polepáček

