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Ahoj kamarádi!
Není to tak dávno, co jsme si užívali velikonoční prázdniny. Sice nám počasí moc nepřálo,
ale důležité bylo, že jsme nemuseli do školy a do školky. Jen škoda, že nám odpadlo i
zpívání s Terezou.
Teď nám zbývají ještě 3 měsíce školy a už máme velké letní prázdniny. Těšíte se? Já moc.
Do té doby nás však čeká ještě spousta práce. Vy musíte ve škole posbírat spoustu
jedniček. V ulicích Polep uhlídat naše budky a jejich ptačí obyvatele. Já pro vás
v mezičase budu připravovat velké prázdninové dvojčíslo.
Budko, kdo v tobě přebývá?
Jak že to je s těmi polepskými budkami pro ptáčky?
Nechce se mi věřit, že jsou tak dobře schované, aby se
mezi vámi nenašel někdo, kdo by je objevil. Bohužel
se nikdo neozval se správnou odpovědí na úkol číslo
1, nepřišla ani jediná fotečka … 
Nevadí. Nechám šanci získat body za 1. úkol ještě
další měsíc.
ÚKOL ČÍSLO 1 – Zjistěte a zdokumentujte,
popřípadě jen přesně popište, kde (místo) a
na čem (druh stromu) jsou zavěšené budky,
které byly vloni rozmístěny po obci na veřejných prostranstvích.
Nápověda: je jich celkem 7 a nacházejí se v těchto ulicích: Severní,
V řadovkách, Sportovní, Potoční. Pokud máte budku také doma na
zahradě, neváhejte a zdokumentujte i tu vaši stejným způsobem. Získáte
body navíc!
A přidám také úkol č. 2.
ÚKOL ČÍSLO 2 – Zjistěte a vyfotografujte, popřípadě jen přesně popište,
který ptáček se zabydlel v té které budce. Pozorujte bedlivě, je možné,
že už sedí na vajíčkách a dokonce začínají krmit. Zkuste spočítat, kolikrát
přiletí rodiče do budky za půl hodiny a můžete spočítat, kolikrát se musí
za celý den vrátit pro potravu holátkům. A podobně jako u 1. otázky –

máte-li budku doma na zahradě, neváhejte a zdokumentujte i tu vaši
stejným způsobem. Získáte body navíc!
Za dobře odvedenou práci si zasloužíme odpočinek a trochu zábavy. Co říkáte?
Jak by se vám líbil slet čarodějnic? Od čarodějnice Belzemíny Ušaté mi přišla pozvánka.
Tak já se s vámi už rozloučím, abych udělal Belzemíně místo. Setkáme se zase za měsíc.
Těším se.
Polepáček
Slet čarodějnic
Slet čarodějnic se bude konat přesně 30.
dubna. Sraz všech účastnic sletu bude u
ztrouchnivělé chaloupky (u polepské
hasičárny) v 17,30 hodin. Odtud bude
následovat společný odlet na Tajemný vrch
(za Dostálovou zahradou), kde se bude
odehrávat hlavní program sletu.
A co je pro všechny čarodějnice připraveno?
Seznámení s kouzelnými bylinami, čarodějné koření a lektvary, zaklínadla, let
komínem, prolézání pavučinou, testování
rychlosti košťat a nácvik nasedání na lopatu.
Vyvrcholením bude volba Miss Čarokráska 2010. Pro výherkyni bude připravena
perníková chaloupka.
Jako hlavní chod při slavnostní večeři se budou podávat žabí stehýnka na lopuchovém listu
s pečenou houbou nebo grilované komáří nožky. K pití se bude podávat limonáda ze
žabince nebo hvězdy utopené v bouřkovém mraku.
Přihlášku vyplňte a odešlete po nejrychlejší sově (tel. číslo 723 514 533) nebo přivezte
s sebou na slet.
Sletu zdar. Belzemína Ušatá, v. r.
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Přihláška
Jméno a příjmení .............................................

Přezdívka ...........................................
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Počet sov, koček, pavouků, ještěrek, hadů, ropuch apod.

Délka nosu ……..........
…….........................

Vlastnoruční klikyhák ………........................................................

