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Ahoj kamaráde!
Taky jsi byl na karnevalu? Já tam tedy byl. A náramně jsem si to užil! Třeba jako Barča nebo Bára:
Ahoj Polepáčku,
chci ti moc poděkovat za dětský karneval. Už od rána jsem se nemohla dočkat, co mě tam vlastně čeká a
vymýšlela jsem, jak se asi namaluju, aby moje maska vodníka nejvíc připomínala. Konečně se blížila 15.
hodina a tak jsem se vydala s kamarádkou princeznou a sestřičkou zajíčkem na karneval. U vchodu nás
přivítal myslivec s Karkulkou, akorát místo vlka lišák . Ale to nevadí, všichni byli moc hezcí. Dostali jsme
pitíčko a u stolu na nás čekal dortíček. Přivítala nás černoška a klaun, kteří s námi po celou dobu
karnevalu tancovali a vymysleli pro nás plno krásných soutěží (na můmii, židličkovanou, skákání s
balónkem, tancování s balónkem, tancování pod tyčí a chůze na špalíčkách).
Nejvíce mě bavilo tancování s klaunem a ze soutěží tancování s balónkem. Sice jsme s kamarádkou
balónek mezi námi dlouho neudržely, ale i tak jsme dostaly sladkou odměnu. Také na karnevale byla
čarodějnice, která nám za namalovaný obrázek vykouzlila krásného pejska z balónku. Nakonec byla
promenáda všech masek po červeném koberci. Měla jsem takovou trému, že jsem ho přeběhla ani nevím
jak rychle. Na konci jsem si vylosovala z klobouku lístek, za který mi dal lišák s Karkulkou balíček plný
krásných věcí a sladkostí. Večer jsem usínala sice unavená, ale plná krásných zážitků, které mi nikdo nikdy
nevezme. A za to všem dospělákům a hlavně tobě Polepáčku moc děkuju. Barča
Milý Polepáčku,
na karnevale bylo spousta nádherných masek. Karneval se mi moc líbil a moji kamarádce Terce taky.
Pěkně jsme si zatančili a zasoutěžili. Ceny byly nádherné, moc se mi líbily. Čarodejnice, která vyráběla z
balónků zvířátka, byla hodná a né zlá jako každá jiná. Na oplátku mě Terka vzala do Malešova na
karneval, ale nebylo to ono. Ten náš byl lepší. Těším se na další akci. Bára
Noc s Andersenem s novou komiksovou knížkou Na hradě Bradě a pohádkou Tři bratři
Jak už jsem psal minule – z pátku 27. na sobotu 28. března se odehraje
v polepské knihovně další z Nocí s Andersenem. Program v knihovně začne
v 18 hodin a těšit se můžeš na soutěže se sladkými odměnami, na souboj
v piškvorkách, na oblíbené kreslení a taky si prohlédneme a přečteme
novu komiksovou knížku Na hradě Bradě. K večeři budou kuřecí řízečky a
pak si pustíme novou pohádku Tři bratři, kterou natočili Svěrákovi. Na
dobrou noc si přečteme ještě nějaké pohádky – třeba včelí medvídky - a
pak půjdeme na kutě. Ráno si uděláme k snídani čajík a společně si
pochutnáme na nějaké dobré buchtičce …
Jestli si tohle všechno chceš užít, tak neváhej a přihlaš se u mě v knihovně,
nebo na telefonu 721 294 309 anebo řekni mamince a ona tě přihlásí sama.
Čas máš už jen do středy 25. března. S sebou budeš potřebovat jen
karimatku a spacák na spaní, pyžamko, plyšáka a kartáček na zuby s pastou.
knihovnice Radka

Taneční kroužek
Teta Lenka otvírá pro všechny malé i velké zájemce taneční
kroužek. Kdo je to, ta teta Lenka? Jéé, Ty ji neznáš? To je přece
sestřenice klauna, kterého znáš z karnevalu.
První hodina tanečního kroužku se tancuje ve středu 1. dubna
od 16 do 17 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadu
vedle knihovny – maminka Tě určitě dovede.
Jaké tance budeme tancovat a na co se můžeš těšit?
Vyzkoušíme tradiční lidové tance, taky latinsko-americké,
zumbu a některé další.
Co si máš vzít s sebou? Vezmi si tenisky a pitíčko, nic víc nepotřebuješ. Máš možnost něco nového
vyzkoušet a poznat nové kamarády. Nechceš tancovat nebo se stydíš? Tak se přijď jen podívat!

Přijď si složit kytičku pro maminku nebo babičku
Ahoj holky a kluci,
chci vás pozvat na naše první společné tvoření. Sejdeme se v pátek 10. dubna
v 16.00 hodin v polepské knihovně a společnými silami vytvoříme kytičku z
papíru. Na obrázku vypadá sice složitě, ale nebojte se, společně to zvládneme.
Už se na vás moc těším.
knihovnice Radka

Hádanka na konec …
Byla osmisměrka v únorovém čísle lehčí? Fajn, tak to už máš 2 slova nápovědy – 2 indície, které nějak
souvisí s naší tajemnou pohádkovou postavou. Na březen mám pro tebe připravenou tuhle luštěnku:
bílé pečivo
zařízení, na kterém se připravuje jídlo
podlouhlé žluté ovoce
obalený smažený plátek masa
ochlazovací a uchovávací skříň na potraviny
nástroj na slévání vody z těstovin
nástroj na rozmělňování masa, máku, …

Ten, kdo správně určí hledanou pohádkovou postavu, se může těšit na losování o hlavní cenu v hodnotě
300 Kč. Losování proběhne v červnu a pak také budou zveřejněna všechna správná řešení.
Samozřejmě, že odměníme nějakou drobností i správné luštitele z tohoto čísla Polepáčka. Tajenku
můžeš posílat do konce března na tel. 722 937 844 nebo na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz (do
předmětu zprávy napiš Polepáček).
Jo, málem bych zapomněl, za správné vyluštění únorové tajenky dostala Barunka Tichá krásné lentilkové
srdíčko a magnetku. Gratuluji!
Přeji všem příjemnou dobrou noc v knihovně u Radky na Noci s Andersenem.
1. dubna na Tebe čeká Lenka s tanečním kroužkem a není to apríl! 
10. dubna se na Tebe těší Radka na tvoření – skládáním kytiček můžeš přivolat jaro.
22. dubna se těším já ... Tvůj Polepáček

