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Ahoj kluci a holky,
tentokrát mám pro vás hodně důležitých informací, tak se nebudeme zdržovat a jdeme rovnou k věci.
Výsledky soutěže o největší dýni
Letošní soutěže se sice zúčastnilo jen 7 dýní, ó pardon, 7 zahradníčků. Vloni jich sice bylo 10, ale ne
všechny měřené dýně vyrostly v minulém roce v Polepech, takže letos jsme brali jen ty polepské. Už
několik let starý rekord ale nepadl ani letos.
Jméno
Na šířku Na výšku Celkem A jak celé klání dopadlo? Upřímně řečeno,
bylo to letos velmi napínavé, protože rozdíl
1 Záhorovy Terezka a Barča
171
206
377
mezi prvním a druhým místem, byly
2
Abrahámovi
169
204
373
pouhopouhé 4 cm. Tak těsné vítězství jsme
3
Nehasilovy Barča a Lucka
133
150
283
nikdy neměli. Vítězem s náskokem dvou
4
Jobbágy Amálka
100
104
204
konviček vody se staly holky Záhorovy,
5
Kopecká Verunka
73
82
155
těsně za nimi byli Abrahámovi a třetí (stejně
6 Skopalovi Honzík a Martin
63
74
137
jako vloni) se umístily holky Nehasilovy.
7
Horovi Eliška a Matyáš
60
76
136
Těm na stupních vítězů i všem ostatním
patří k umístění gratulace. Ceny a diplomy se rozdávaly na akci Dýňohraní.
A
na
samotném
Dýňohraní jsme společně s rodiči vyřezávali dýně. Ti, co vydrželi až do konce, si
mohli nechat zvěčnit
rozsvěcenou
dýni.
Byla to krásná povídaná .
Rozsvěcení vánočního stromu
Jestli chcete vidět, že to vánočnímu stromu v Polepech sluší i letos, tak přijďte v neděli 27. listopadu v 16
hodin do Vébrovy restaurace. Společně vyrobíme zase nějaké
jednoduché vánoční ozdoby. Potom společně náš strom
ozdobíme. Kromě toho si zase budeš moci ozdobit a pak sníst
vánoční perníček.
Jestli patříš k té skupině šikulů, kteří neustále něco kutí, pak
mám velkou radost a nabízím Ti, že budeš moct své výrobky a
dílka prodávat na rozsvěcení vánočního stromu v neděli 27.
listopadu ve Vébrově restauraci. Mohou to být přáníčka,
keramika, vánoční ozdoby, mýdla, svíčky, perníčky a podobné
věcičky. Přihlašovat předem se nemusíš, přijď, dostaneš stolek a
můžeš začít prodávat .

Mikulášská nadílka na zámku Radim
V neděli 4. prosince s námi a se svými rodiči či prarodiči můžeš jet za Mikulášem na zámek Radim. Sraz je
po obědě ve 14 hodin na autobusové otočce v Polepech. Jestli chceš dostat mikulášskou nadílku, připrav
si pro Mikuláše nějakou pěknou básničku, nebo by se mohlo stát, že by se mohl čert naštvat a vzít si Tě
s sebou do pekla, a to by mne móóóc mrzelo.
Literární soutěž
Ahoj holky a kluci, měsíc zase utekl jako voda a jsou tu nové otázky na měsíc listopad. Ale nejprve moc
musím pochválit ty z vás, kteří mi přinesli do knihovny správné odpovědi z měsíce října a udělali mi tak
velkou radost. Jako první odevzdala odpovědi Eliška Horová, další středu přinesli správné odpovědi
Ondra Štěrba a Verunka Kopecká a poslední přišla Terezka Fantová. Všichni si odnesli sladkou odměnu.
A jaké že byly správné odpovědi:
1. c) Zelený zlobr se jmenuje Shrek.
2. c) Spejbl byl otcem Hurvínka.
3. b) Správný název pohádek je Krkonošské pohádky.
4. b) Rákosníček se staral o rybník Brčálník.
5. c) Pohádka se jmenuje Lotrando a Zubejda.
Tak a teď si vezměte tužku a papír a hurá do psaní odpovědí na měsíc listopad.
1. Odkud že to byla princezna:
a) z chalupy
b) ze zámku
c) ze mlejna
2. Šípková Růženka se
probudila díky:
a) pohlazení od prince
b) polibku od prince
c) pohlavku od prince
3. Zlá macecha chtěla
Sněhurku:
a) provdat
b) zohavit
c) zabít otráveným jablkem
4. Popelka měla:
a) jednoho bratra
b) bratra a sestru
c) dvě sestry
5. Pepek námořník měl velmi rád:
a) jablka
b) křen
c) špenát
Moc se těším na vaše odpovědi, které můžete přinést do knihovny do středy 14. 12.
teta Radka
Na konec si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 V neděli 27. listopadu od 16 hodin budeme zdobit a rozsvěcet polepský vánoční strom.
 V neděli 4. prosince jedeme za Mikulášem na zámek Radim.
 Do středy 14. prosince odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 A nezapomeň si vybarvit obrázky, které tisknu schválně černobíle …. Tak za měsíc ahoj, Polepáček

