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Ahoj kluci a holky,
tentokrát jsem dostal (sice na poslední chvíli, ale autor, nebo autorka to ještě stihli včas ) krásnou
vzpomínku na:

27.11.2016 bylo rozsvícení vánočního stromku v Polepech. V neděli jsme se sešli ve Vébrově hospodě.
Tam jsme vyráběli vločky, ozdoby a zdobili perníčky. Potom jsme ozdoby věšeli na vánoční stromeček.
Pak se celý strom rozsvítil. Moc se mi to líbilo a těším se na příště. 
Já tam taky byl, a když jsem pak viděl, jak krásné ozdoby děti vyrobily, tak jsem byl takový rozradostněný,
že máme v Polepech moc a moc šikovné děti. Hrozně se mi ozdobený a pak i rozsvícený stromeček líbil.
Obrovsky mne ta slova z dopisu potěšila, že se někomu neznámému s námi líbilo, to jsem měl opravdu
velikánskou radost.
Co je mi tedy záhadou, je autor těch řádků ….? Že bych zkusil hádat? Musí to být někdo, kdo už umí psát,
tedy, že už chodí do školy a někdo, kdo vyráběl ozdoby a zdobil perníky. Že by to byl Filip Kohout? Ten ale
raději maluje. Příspěvky do Polepáčka psával Lukáš Diviš, ale ten se nám odstěhoval, takže nebyl na
rozsvěcení. Už to mám! Mohla by to být Terezka Fantová! Ale nejsem si
jistý, jestli se vůbec na rozsvěcení stromu ukázala? Tak nevím, asi se
budu muset nechat podat a budu doufat, že se mi autor, nebo autorka
řádků s krásným barevným nadpisem ozve. Budu rád, až se jméno
dozvím, těším se.
Mikulášská nadílka na zámku Radim
Chtěl jsem Ti jen říct, že jsem slyšel, jak jste byli na Mikulášské nadílce
na zámku v Radimi. Prý tam byly vystaveny moc pěkné betlémy, ano?
Ale hlavně tam byl velký Mikuláš! Prý se zlobil, že většina dětí neumí
pozdravit? No, to je vážně ostuda. Slyšel jsem, že tam byl i čert, ale ten
byl prý hodný a žádného Polepáčka si do pekla neodnesl. Uff, to jsem si
oddechl, já se tolik bál. Čert dokonce rozdával od Mikuláše nadílku.
Dostal jsi taky něco? A sladkosti, nebo uhlí a brambory? Napiš mi!

Polepské vánoční zpívání
Teď bych Tě rád pozval na tradiční Polepské vánoční zpívání. Sejdeme
se v pondělí na Štěpána před Vébrovou restaurací u rozsvíceného
vánočního stromu – taky budeš moci zkontrolovat, jak se daří Tvé
vánoční ozdobě a jestli ji vítr nebo déšť nepochroumali. Společně
s kamarády a s dospělými sousedy si zazpíváme vánoční koledy. Slova
znát nemusíš, budeme mít zpěvníčky. Na zahřátí pro Tebe budou mít
ohřátý jablíčkový mošt a Ty na oplátku třeba přineseš na ochutnání
trošku cukroví. Už se moc těším. Tak nezapomeň, 26. prosince v 17
hodin se začíná.
Literární soutěž
Ahoj holky a kluci,
měsíc listopad nějak rychle utekl, čert snad mi nikoho z vás neodnesl a
pomalu už vyhlížíte Ježíška, který vám nadělí spoustu dárků. Aby vám to čekání rychleji uteklo, mám pro
vás nachystané poslední soutěžní otázky našeho pohádkového kvízu. Ale nejdřív musím moc pochválit
Terezku a Barču Záhorovy, které jediné přinesly do knihovny správné odpovědi na měsíc listopad.
První otázka byla trochu chyták 1. b) - Princezna byla ze zámku.
2. b) Růženka se probudila díky polibku od prince.
3. c) Zlá macecha chtěla Sněhurku zabít otráveným jablkem.
4. c) Popelka měla dvě sestry.
5. c) Pepek námořník měl rád špenát.
Otázky na prosinec se týkají pohádek, které jsou spojeny s Vánocemi a vaším úkolem je najít správný
název dané pohádky:
1.
a) Mrazík
b) Zimník
c) Chladník
2.

a) Tři mandličky pro Popelku
b) Tři oříšky pro Popelku
c) Tři buráky pro Popelku

3.

a) Sněhová královna
b) Sněhová princezna
c) Sněhová panenka

4.

a) Mrazivé království
b) Sněhové království
c) Ledové království

5.

a) Princezna se stříbrnou hvězdou na čele
b) Princezna se zlatou hvězdou na čele
c) Princezna s bronzovou hvězdou na čele

Přeji vám všem krásné Vánoce, spoustu dárečků
pod stromečkem a celý leden se budu těšit na vaše
správné odpovědi. Tak ahoj a krásně vánočně si to užijte, teta Radka.
Na konec si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 V pondělí 26. prosince od 17 hodin budeme vánočně zpívat u rozsvíceného stromu. Přijď si
zazpívat a ochutnat teplý mošt z jablíček s vánočním kořením.
 I v lednu můžeš odevzdávat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 A někdy si vzpomeň na ptáčky a nasyp jim do krmítka něco dobrého na zobání ….
A zase za měsíc ahoj, Polepáček

