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Ahoj kamarádi!
Tak uţ k nám konečně přišlo jaro, ale určitě jste slyšeli od dospěláků říkat:
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem. No jó, ale co za těma kamnama
dělat? Mám pro Vás 2 tipy:
1) Přijďte si v neděli 1.
dubna od 14 hodin do
spolkové
místnosti
vyzkoušet, jak se
malují a ochutnávají
velikonoční perníky!
Perníčky upečou a
cukrovou
polevu
připraví
polepské
hospodyňky,
takţe
budete potřebovat jen
nový nepouţitý slabý
štětec
a
spoustu
nápadů, jak ozdobit
perníkové vajíčko nebo zajíce. Moc se na Vás těším!
2) Zachumlejte se s nějakou pěknou kníţkou. Ţe uţ ty, co máte doma, znáte
nazpaměť? Snadná pomoc. Zajděte si některou středu mezi 16. aţ 18. hodinou do
polepské knihovny! Tam si můţete vybrat ze spousty kníţek, které opatruje
hodná paní Hrušková. A to všechno ZADARMO! Já mám nejraději povídání o
zvířátkách.
Aţ půjde maminka kupovat semínka kytiček nebo zeleniny, poproste ji, aby Vám
koupila semínka dýní a pak se zastavte v té knihovně nastudovat, jak se taková dýně
pěstuje, protoţe na podzim nejlepší zahradníček s největší dýní od nás dostane diplom
a odměnu. Ze zváţených dýní pak budete moci s pomocí rodičů vyřezávat příšerky a
strašidla, ale to bude aţ na podzim. Teď hurá do obchodu pro semínka.
Ahoj za měsíc - Váš kamarád Polepáček.

Čau školáci a studentíci,
tak jsem se opravdu ţádných fotek komínů nedočkal. Asi nebyla ta pravá zima, aby
komíny dostatečně kouřily ... Ba ani ţádné Vaše rýmovánky jsem nedostal, ale jak jsem
slíbil minule, otiskuji jednu z básniček Katky Šmídové:
VODNÁŘ
Vodnář to je vodní pán,
služebníku říká žán.
Vodnář to je sportovec,
snídá k jídlu makovec.
Může s vodou kdy chce hýbat,
chobotnicí se vyhýbat.
Na louce tam rostou hřiby,
ve vodě zas plavou ryby.
Bez vody se nedá žít,
rybou by chtěl každý být.
S vodníkem je kamarád,
vodu mívá každý rád.
Nemáte také něco „v šuplíku“? Pochlubte se! Anebo si zkuste pohrát s češtinou
trochu jinak a vytvořte vtipné povídání, které bude obsahovat tato slova: cihla, hrnec,
kalendář, klaun, pampeliška, panenka, rifle, sardinky, šťáva, telefon, trabant,
vajíčko, velbloud, vidle, značka. Podstatná jména
jsou uvedena abecedně, Vy je můţete pouţít
v libovolném pořadí i skloňovat. Zapojit se mohou i
rodiče.
Povídání pošlete e-mailem na tyto adresy:
irena.liska@seznam.cz nebo oupolepy@volny.cz,
můţete také v papírové podobě hodit dílko do
schránky na OÚ. Nezapomeňte uvést své jméno.
A nakonec bych Vám rád popřál veselé velikonoce a
bohatou pomlázku.
Váš Polepáček
P.S.: Polepáčka si můţete také přečíst
www.obecpolepy.cz v nabídce Polepské listy.
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