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Ahoj kamarádi!
Konečně jsem zase doma, tolik jsem se nachodil po tom světě, abych zjistil, že pořád platí české přísloví:
Všude dobře, doma nejlíp.
A jsem opravdu moc rád, že jsme se po více než 4 letech zase setkali! Poznávám staré dobré známé, a
vidím i nějaké nové tváře … Asi bych se měl představit, tak tedy:
Mé jméno je Polepáček, narodil jsem se v Polepech přesně před 8 lety – to už bych měl vlastně chodit do
2. třídy, že? Jenže skřítkové do školy nechodí. Jsem hodný skřítek, přestože jsem neviditelný, jsem
kamarád všech dětí, které bydlí v Polepech. Připravuji pro ně zábavu, soutěže, tipy na výlety a jednou za
měsíc se objevím malým dětem ve schránkách v podobě novin.
Ledová Praha
Možná jsi o tom také slyšel, já se tam byl podívat při svých toulkách po světě.
Akce Ledová Praha se koná každý rok v době pololetních prázdnin, letos vychází
na 30. ledna až 1. února. O co se jedná? Děti v doprovodu rodičů mají možnost
zdarma nebo s velkou slevou navštívit v Praze nejrůznější muzea (včetně třeba
muzea čokolády, já jsem loni dostal ochutnat i pralinku !), Pražský hrad,
Staroměstskou radnici, Žižkovskou věž, Klementinum, výstavu Barbie, Monster High a autíček, muzeum
voskových figurín a spoustu dalších zajímavých míst a pamětihodností. Všechna místa, která můžeš
navštívit, a další podrobnosti, jsou uvedeny na www.ledovapraha.pionyr.cz. POZOR! Na některé
pamětihodnoti je potřeba se zaregistrovat z důvodu velkého zájmu!
Podmínkou je vyzvednout si „Ledovou kartu“ v recepci na adrese na Senovážném náměstí 977/24, Praha
1 (roh Jeruzalémské a Jindřišské ulice, kousek od Masarykova nádráží i od hlavního nádraží) od 26. do 30.
ledna 2015 v době od 9.00 do 17.30 hodin (já si vyzvedával i v sobotu, ale pro jistotu si to ověřte na tel.
222 247 529). Možná se tam potkáme, já se letos určitě vypravím do Strahovského kláštera. Pokud by
měli rodiče nějaké otázky jak to tam funguje, tak mi můžete zavolat na 722 937 844. A pak mi
nezapomeň napsat, kde všude jste byli a jak se Ti tam líbilo.
Na všechny školáky pak čekají jarní prázdniny. Mám pro všechny, kteří nejedou na hory, jeden zaručený
tip:
Jarní prázdniny v muzeu
Chceš si vyzkoušet práci archeologa, vyrobit si pravěkou keramiku? Psát
husím brkem, namalovat si svůj vlastní erb nebo vyzkoušet tkaní na stavu?
Chodíš do 1. až 5. třídy? Pak je tahle pozvánka právě pro Tebe!
Regionální muzeum v Kolíně pořádá ve dnech 2.-6. února akci Jarní prázdniny v muzeu. Sraz je vždy v 8
hodin před muzeem, konec je naplánován na 12:30 hodin. Cena je 500,- Kč za týden, když Tě mamka
přihlásí jen na některý den, zaplatíš 120 Kč. Neváhej, kapacita je 20 účastníků. Podrobnosti a přihlášky u
paní Mgr. Ilony Boháčkové, další podrobnosti najdeš na www.muzeumdetem.cz nebo na plakátku ve
vitrině na otočce autobusu.

Připrav si masku
Karneval se uskuteční v sobotu 28. února od 15 hodin ve Vébrově restauraci. Pořadatelem je skupina
prima lidí, kteří chtějí organizovat zajímavé akce a setkání pro sebe i pro ostatní.
Pro tebe, ale i pro tvé rodiče, budou připraveny hry a soutěže, pokud to počasí dovolí, uskuteční se
krátký průvod masek obcí. Chystá se i jedno malé překvapení. Kromě jiného se můžeš těšit na něco
dobrého na zub. Zatím můžeš popustit uzdu fantazii a připravit si masku, další podrobnosti připíšu
v únorovém čísle Polepáčka, mám pro Tebe totiž ještě dopis od knihovnice Radky:
Ahoj holky a kluci,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají
knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky
knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, zasoutěžit si, zakreslit,
také si poslechnout krásné pohádky a zasadit strom pohádkovník….
Noc s Andersenem bude v pátek 27. března.
Přidáte se k nám? Stačí poprosit maminku nebo tatínka (ti starší si už poradí sami) a zastavit se
v knihovně některou středu, kde se předběžně můžete přihlásit, popřípadě dozvědět se bližší informace…
Také rádi malujete a stále něco nového tvoříte? Pro vás bych ráda znovu uspořádala kroužek dětského
tvoření. Scházeli bychom se prozatím jednou v měsíci (na určitém dni se domluvíme, tak aby vyhovoval
všem). Společně budeme kreslit, vyrábět různé výrobky. Můžeme uspořádat i prodejní výstavku našich
společných výrobků. Udělejte si chvilku a přijďte se podívat do knihovny, kde jsou vystaveny některé
z výrobků z minulého kroužku.
Už se na vás moc těším….
knihovnice Radka
Hádanka na konec …
Na úplný závěr mám pro Tebe hádanku, a není to jen tak ledajaká hádanka. V následujících číslech bude
uveřejněna vždy jedna křížovka, osmisměrka, nebo jiná luštěnka. Tajenkou bude vždy jedno slovo, které
se stane nápovědou (indícií) pro závěrečný úkol, který zní: Pohádková postava. Ano, hádáme
pohádkovou postavu. Ten, kdo správně určí hledanou pohádkovou postavu, se může těšit na losování o
hlavní cenu v hodnotě 300 Kč.
Samozřejmě, že budeme odměňovat nějakou drobností i správné luštitele z každého čísla Polepáčka.
Tajenku z tohoto čísla můžeš posílat do konce ledna na tel. 722 937 844 nebo na e-mail
oupolepy@volny.cz (do předmětu zprávy napiš Polepáček).
přírodní útvar u polepského mlýna
ryba na štědrovečerním stole
potrubí pro vodu
okraj moře
malé plavidlo, loďka
větší části dna potoka
přírodní nádrž např. Černé, Čertovo,…
bílý chechtající se pták
Tak vidíš, tolik jsem Ti toho chtěl říci, že se mi sem nevešly ani žádné obrázky, škoda. Příště ale určitě
nějaké místečko zbude . Užij si jarní prázdniny a v únoru zase ahoj. Těším se.
Polepáček

