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Ahoj kamarádi,
tak si představte, že mi tady minule řádil šotek! To je takový malinkatý skřítek, který
přehazuje nebo dokonce mění písmenka. A tak místo Terezky Vopěnkové napsal, že
autorkou jednoho z obrázků Polepáčka je její sestra Markétka (slíbenou čokoládku jsem
ale předal správně). Děvčatům se omlouvám a slibuji, že si na toho nezbedu příště dám
větší pozor.
Den dětí
V letošním roce spojíme oslavy
dne dětí s ukončením školního
roku. Tímto svátečním dnem
bude pátek 20. června. Od 16
hodin se budete moci projít trasu,
na které pro Vás budou
připraveny nejrůznější úkoly,
hádanky a legrácky. V 18 hodin
bude zapálen táborák na hřišti,
kde si budete moci opéct
špekáčky a pak bude následovat
diskotéka s DJ panem Vopěnkou.
Další podrobnosti budou uvedeny
v následujícím čísle Polepáčku,
který vyjde kolem 11. června.
Soutěž o největší dýni
Připomínám, že i letos proběhne soutěž o největší dýni. Kdo nestihl
semínka dýní zasít minulý měsíc, nezbývá mu nic jiného než koupit
sazeničku na trhu nebo se poptat u kamarádů, jestli nemají nějakou tu
sazeničku navíc.
A pak už jen zalévat, vytrhávat plevel, okopávat, zalévat, zalévat, ...,
prostě se o svou dýni starat tak, aby byla ta Vaše v říjnu, až se budou
měřit, co největší.

Soutěž pro všechny školáky i předškoláky
Vzhledem k tomu, že se nikdo z Vás ani jednoho kola celoroční soutěže Patriot Polep
nezúčastnil, vymyslel jsem pro Vás jednodušší hádanku. Kdo správně doplní názvy
jarních kytiček – lučních i pěstovaných v zahrádkách či jen rychlených v květináčích,
vyjde mu tajenka (opět se jedná kytičku). A kdo první pošle správné znění tajenky,
dostane ode mne čokoládu Studentskou pečeť. Protože nevím, kdy se Vám dostane
Polepáček do schránky, tak aby to bylo spravedlivé, vyhlašuji počátkem soutěže tento
den: pondělí 26. května 2008.
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Legenda:
1 bílá cibulovina, kvete i na sněhu
2 žlutá luční kytička, z květů se dělá med
3 bílá cibulovina, tvar květu připomíná zvonek
4 modře kvetoucí cibulovina, květy na stonku tvoří hrozny
5 jarní, silně vonící cibulovina, kvete bíle, růžově a modře
6 žlutá luční kytička, jinak se jí říká prvosenka
7 kvete žlutě, modře nebo bíle hned jak sleze sníh
8 kvete na konci dubna, nejhezčí je červený
9 bíle kvete v lesích a hájích
10 fialová, krásně vonící jarní kytička
11 chráněná žlutá bylina, roste u potoka

Vyluštěné tajenky můžete posílat nejlépe SMS zprávou na tel. 723 514 533, e-mailem na
adresu irena.liska@seznam.cz, nebo napište odpovědi na papír a vhoďte do schránky na
OÚ nebo využijte schránku paní Kučerové, Nová 72. Nezapomeňte připojit své jméno a
příjmení. Termín je do konce tohoto měsíce, tedy do 31.5.2008.
Těším se na Vaše tajenky! Polepáček

