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Ahoj kluci a holky,
tentokrát mně i tetě Radce udělala radost Terezka Fantová, která správně odpověděla na soutěžní
otázky, ale ještě přidala krásný obrázek. Opravdu mne to moc potěšilo. Obdivovat ho můžete na druhé
straně.
Už se těšíte na podzimní prázdniny? Ano? A co budete dělat, už víte? Ne? Tak já Vám něco nabídnu:
Měření dýní
Hned tento víkend (22. a 23. 10.) probíhá měření dýní do letošní soutěže O největší dýni roku 2016.
Pokud víš, že nebudeš o víkendu doma, napiš e-mail na polepacek@obecpolepy.cz nebo SMS na tel.
722 937 844 a domluvíme se na náhradním termínu.
Měřit se bude obvod na výšku a obvod v pase. Která dýně bude mít součet těchto dvou hodnot největší,
ta vyhraje. Majitel nebo majitelka takové dýně dostane diplom s fotografií a věcnou odměnu. Vyhlášení
výsledků a předání cen se uskuteční hned ve čtvrtek 27. října ve Vébrově restauraci na akci Dýňohraní.
První polepské Dýňohraní
Dýně už tak nějak patří k podzimu … Letos Tě čeká společné vyřezávání dýní s rodiči ve Vébrově
restauraci. Kromě vyřezávání dýní budeš mít šanci si vyzkoušet pár dýňových a zábavných disciplín – jistě
bude legrace. Jestli budeš chtít, budeš moct ochutnat nějaké dýňové dobroty. Určitě uděláme přehlídku
vyřezaných dýní, společnou fotografii a hlavně budou také předány ceny a diplomy nejlepším
zahradníčkům v soutěži O největší dýni. A kdy že se to všechno uskuteční? Ve čtvrtek 27. října od 16
hodin ve vyhřáté Vébrově restauraci.
Mamince a tatínkovi připomeň, že s sebou mají vzít dýni, lžíci, ostrý nůž. Vyřezanou dýni si pak odnesete
domů, abyste si mohli připomenout příjemný podvečer strávený s ostatními dětmi.
Rozsvěcení vánočního stromu
Bohužel se letos s tetou Radkou netvoří na kroužku, ale buď
patříš k těm tvořivým sám a vyrábíš doma, nebo nemáš nápad
a raději něco děláš s ostatními kamarády či rodiči.
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 .
Ani Vy ostatní ale nemusíte zoufat. Přijďte v neděli 27.
listopadu do Vébrovy restaurace a budeme společně vyrábět
zase nějaké jednoduché vánoční ozdoby. Potom společně náš
strom ozdobíme. Pamatujete si ještě, jak mu to vloni slušelo?

Literární soutěž
Ahoj holky a kluci, měsíc utekl jako voda a máme tu nové soutěžní otázky na říjen. Správné odpovědi z
minulého Polepáčku přinesla pouze Terezka Fantová s krásným obrázkem. A jak že správné odpovědi
zněly?
1. Vodník se jmenuje Čepeček.
2. V chalupě žil Šejtroček.
3. Čmelí bratři jsou správně Čmelda a Brumda.
4. Správný název kocouřích bratrů je Macourek a Camfourek.
5. Žofka má příjmení Orangutanová.
A teď nové soutěžní otázky:
1. Zelený zlobr se jmenoval:
a) Brek
b) Krek
c) Shrek
2. Spejbl byl otec:
a) Žerika
b) Máničky
c) Hurvínka
3. Pohádky, kde vystupuje Hajný, Kuba a Anče, se jmenují:
a) Šumavské
b) Krkonošské
c) Beskydské
4. Rákosníček se staral o rybník:
a) Kolovrat
b) Brčálník
c) Smýkov
5. Správný název pohádky zní Lotrando a:
a) Nosajda
b) Okajda
c) Zubejda
Na správné odpovědi se těším jako každý měsíc v knihovně do 16. listopadu.
teta Radka
Na konec si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 V sobotu 22. října a v neděli 23. října bude probíhat měření dýní. Jak se umístila ta Tvoje
vlastnoručně vypěstovaná, se můžeš dozvědět hned ve čtvrtek po měření …
 Ve čtvrtek 27. října od 16 hodin ve Vébově restauraci se odehraje první polepské Dýňohraní, kde
se budou hlavně vyřezávat dýně a kde se mimo jiné dozvíš výsledky soutěže O největší dýni roku
2016.
 Každou středu od 16 hodin se koná ve spolkové místnosti taneční kroužek s tetou Lenkou.
Neváhej a přijď si zatancovat! Kroužek tvoření s tetou Radkou začne nejdříve v lednu.
 Do středy 16. listopadu odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 A jestli se chceš stát prodejcem na rozsvěcení vánočního stromu, tak neváhej a tvoř! 
 A nezapomeň si vybarvit obrázky, které tisknu schválně černobíle ….
Tak za měsíc ahoj, Polepáček

