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Ahoj kamaráde,
no, tak ta zima, o které jsem psal minule, se u nás dlouho nezdržela. Nevím, jestli jsi stihnul postavit toho
sněhuláka, ale fotku jsem bohužel od nikoho nedostal. Sněhuláci jsou asi na vymření …
Sníh jak rychle přišel, tak i rychle odešel, a dokonce i na horách, takže dospěláci nakonec zrušili zájezd na
hory. A protože si počasí hraje hned na sluníčko, hned zase na mráz a někdy z toho vyjde spíš listopad,
dospěláci rozhodli, že letos už zájezd na lyžovačku pořádat nebudou.
Ale mám pro Tebe jiné tipy:
Kroužky pro děti
Znovu připomínám, že taneční kroužek funguje každou středu od 16 hodin ve spolkové místnosti na
obecním úřadu pod vedením Lenky Záhorové. Co se Tvoji kamarádi naučili, můžeš vidět už brzy, přesně
21. února na karnevalu.
Na kroužek tvoření s tetou Radkou se schází zájemci každý lichý pátek v polepské knihovně od 16 hodin.
Nejbližší kroužek se tedy koná 19. února, 4. a 18. března. Aktuálně se tvoří už na přivítání jara a na
Velikonoce, které proběhne v neděli 20. března a kde budou členové kroužku prodávat svoje výrobky. A
holky tvořilky už byly dokonce v novinách, fotky najdeš na FB nebo tady:
http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pripravuji-dekorace-pro-velikonocni-trh-20160208.html
Oba kroužky jsou zdarma. Neseď doma za pecí a přijď se pobavit mezi ostatní děti!
Karneval
Pro ty, kteří to zapomněli, jen připomínám, že
karnevalové veselí vypukne v neděli 21. února v 15 hodin
ve Vébrově restauraci. Letos si budete moci navíc zazpívat
a zasoutěžit při kytaře s opravdivou zpěvačkou Sabinou
Uxovou, vystoupí i kamarádi z tanečního kroužku, a
hlavně je připravena spousta krásných cen. Teta Lenka letos obstarala báječné ceny. Kromě sladkostí a
drobných dárků bude moci každá maska získat nějakou volnou vstupenku – na Staré Hrady, do Mirákula,
do kina, na plavečák nebo na farmu. Tak určitě neváhejte. Já už se móóóc těším .

Noc s Andersenem
Ahoj holky a kluci,
tak už se nám to konečně blíží. A co že se to blíží? No přeci Noc s
Andersenem! Někteří z vás už vědí, jak taková noc vypadá. Pro ty, kteří zatím
ne, tak je to noc plná kouzel, pohádek, soutěží, malování, také mlsání a
hlavně ti odvážní usínají s pohádkou v knihovně, v našem případě ve spolkové
místnosti na obecním úřadě.

Letošní noc proběhne v pátek 1. dubna od 18:00 hodin – a není to apríl… Věřím, že mě přes noc
nenecháte samotnou (já se totiž sama bojím) a poprosíte rodiče, aby vás na tuto noc plnou dobrodružství
do konce března přihlásili osobně v knihovně nebo na tel. čísle: 721 924 309 nebo 774 066 795.
Těší se na vás, teta Radka
Literární soutěž
Před měsícem odstartovala literární soutěž. Jako první přiběhli se správnou odpovědí Aneta a Vojta
Podhajský a Bára a Terezka Záhorovy. Správné odpovědi byly:
1. Jelen se jmenuje Větrník.
2. V pařezové chaloupce žije Vochomůrka a Křemílek.
3. V perníkové chaloupce vystupuje dvojice
Jeníček a Mařenka.
4. Na paloučku tancovala víla Amálka.
5. Rákosníček má sedm vlasů.
A teď už otázky na měsíc únor:
1. Jakou barvu má Karkulčin čepeček:
a. červenou
b. růžovou
c. fialovou
2. Panenka, co tančí s motýlem Emanuelem,
je:
a. sezamová
b. maková
c. slunečnicová
3. Králíci z klobouku se správně jmenují:
a. Bob a Bobík
b. Bob a Bobek
c. Bobo a Bobek
4. Josef Lada vypráví o kocourovi:
a. Kokešovi
b. Bobešovi
c. Mikešovi
5. Správná jména sedmi trpaslíků z pohádky O
Sněhurce jsou:
a. Stydlín, Klimba, Šmudla, Rejpal,
Doktor, Štístko, Kejchal
b. Stydlín, Dřímal, Šmudla, Bručoun, Prófa, Hopla, Kejchal
c. Stydlín, Dřímal, Šmudla, Rejpal, Prófa, Štístko, Kejchal
Už se těším na vaše odpovědi do 23. března.
teta Radka
Na závěr si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:







Každou středu od 16 hodin – taneční kroužek s Lenkou
Lichý pátek (19.2., 4. a 18.3.) od 16 hodin – jarní a velikonoční tvoření s Radkou
Neděle 21. února v 15 hodin – karneval s tombolou ve Vébrově restauraci
Neděle 20. března také v 15 hodin – tvořilky od tety Radky budou prodávat svoje výtvory
Do 23. března odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž
Nezapomenout se přihlásit na Noc s Andersenem ….
Tak zase za měsíc, ahóóój, Polepáček

