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Ahoj kamaráde,
pošmourné únorové dny jsme si probarvili karnevalovou taškařicí se spoustou cen. Teta Lenka se
Šmoulinkou rozdala návštěvníkům dva plyšové medvědy, skoro polovina cen byla cestovatelská a zbytek
návštěvníků si mohl alespoň pustit film o liberecké ZOO. Tak věřím, že nakonec byli všichni spokojeni .
Farmapark Soběhrdy
Jedna z cestovatelských cen byly volné vstupenky do Farmaparku Soběhrdy (www.farmapark.eu).
Soběhrdy se nacházejí severně od Benešova, přibližně 30 km od Prahy. Na farmě žije na 250 zvířátek,
která jsou navíc rozdělena podle světadílů, kde žijí. Až se budeš chtít odpočinout, můžeš si užít i dětské
hřiště, trampolínu nebo si zařádit na pískovišti. Když pojedete hned teď, užiješ si jistě tobogány,
prolézačky, minikino nebo hranolkoviště v novém vytápěném dětském hřišti (v tomto případě s sebou
musíš mít bačkůrky na přezutí).
Moc se těším, až mi Ti z Vás, kteří cestovatelskou cenu
vyhráli, napíšete, jak jste se procházeli mezi velbloudy,
klokany, pštrosy, lamami, prasátky a dalšími druhy
zvířátek. Možná se Vám poštěstilo si je nakrmit nebo si
je alespoň pohladit. Moc se těším na fotky.
Aby to nebylo líto ostatním, kteří také vyhráli cestovatelskou cenu, a zatím jsem o tom tady nepsal, tak
jsem se rozhodl, že každý, kdo mi pošle fotku z některého z výletů, tomu daruji krásný turistický deník,
kam si bude moci vylepovat samolepky ze svých cest.
Další tipy na výlety – Mirákulum, Dinopark Praha, ZOO Liberec, Plavecký stadion Liberec, Staré Hrady,
Kino 99 Kolín, Farma Blaník – o těch si budeme psát postupně.

Pro ty, kteří zůstávají v rodných Polepech, mám jiné tipy:
Noc s Andersenem
Už se jen párkrát vyspíme a bude tu noc plná pohádek, dobrodružství,
malování a soutěží. Pokud nejsi ještě přihlášený je nejvyšší čas to udělat
(osobně v knihovně nebo na tel. 721 924 309 nebo 774 066 795).
A co že budeš s sebou potřebovat? Hlavně dobrou náladu a potom ještě
karimatku, spacák, polštářek, pyžamko, mazlíka (aby nám v noci nebylo
smutno), kartáček a pastu na zoubky, malý ručníček a také hlavně
přezůvky. Začínáme v pátek 1. 4. v 18.00 v knihovně a ráno si Tě může
mamka nebo taťka vyzvednout po 8.00 hodině ve spolkové místnosti.
Tak ahoj v aprílový pátek...
teta Radka

Literární soutěž
Tak jsem vás v březnu vyhlížela a čekala se sladkostmi na vaše odpovědi z únorové soutěže a ono nic ...
Tak nevím, buď nemáte rádi sladké, nebo že by byla knihovna daleko? Ještě, že přišla Lucka a Bára
Nehasilovy, jinak bych to všechno musela sníst sama 
Holky samozřejmě věděly, že:
1. Karkulčin čepeček je červený
2. Panenka je maková
3. Králíci z klobouku jsou Bob a Bobek
4. Josef Lada vypráví o kocouru Mikešovi
5. Sněhurce dělali společnost Stydlín, Dřímal, Šmudla, Rejpal, Prófa, Štístko a Kejchal
A teď otázky na březen:
1. Kolik měl Ali-Baba pomocníků:
a) 35
b) 40
c) 45
2. Jaký je správný název kutilské dvojice:
a) Pat a Šach
b) Pat a Mat
c) Šach a Mat
3. Mach a Šebestová vlastnili kouzelné:
a) zrcátko
b) držátko
c) sluchátko
4. V jakémže lese žil medvídek Pú a jeho
kamarádi:
a) Korcovém
b) Stokorcovém
c) Korkovém
5. Jaké je hlavní téma letošní Noci s
Andersenem:
a) Malá mořská víla
b) Tři prasátka
c) Císařovy nové šaty
Tak se na vaše odpovědi těším do vydání příštího Polepáčka.

teta Radka

Na závěr si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:









Každou středu od 16 hodin – taneční kroužek s Lenkou.
Lichý pátek (15. 4. a 29. 4.) od 16 hodin – tvoření s Radkou – tentokrát pro maminky.
Pátek 1. dubna od 18 hodin v knihovně začíná dobrodružná Noc s Andersenem (pozor, musíš být
přihlášený předem).
Sobota 16. dubna v 8:30 hodin sraz u Vébrovy restaurace pro ty, kteří chtějí přijít pomoci
dospělým s úklidem kolem Polepky.
Do soboty 16. dubna odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
Nezapomenout nakoupit a zasít semínka dýní na soutěž O největší dýni ….
V sobotu 30. dubna budou samozřejmě čarodějnice, podrobnosti ale budu psát až v dubnu.
A o měsíc později, přesně 29. května se můžeš těšit na oslavu dne dětí. Zatím prozradím jen to, že
bude u rybníka.
Tak zase za měsíc, ahóóój, Polepáček

