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Ahoj kamarádi!
V dubnu jsme namalovali a hlavně ochutnali velikonoční perníčky, pak na
velikonoce vykoledovali spoustu vajíček a nakonec pálili čarodějnice. V květnu jsme
popřáli maminkám a babičkám k jejich svátku básničkou a kytičkou.
Když jsem u těch kytiček – už máte zasazenou dýni, o
které jsem psal minule? Že jste zapomněli? To nevadí, ještě se to
dá napravit. Vezměte z pokladničky 15 korun a vypravte se na
„trh“ (ti mladší poprosí maminku nebo tatínka). Ten je teď
nedaleko pekařství Hankovec směrem k lidušce a tam si můžete
koupit sazeničku v kelímku. Tu pak doma jen zasadíte na místo,
kde svítí sluníčko a kde je dobrá půda s dostatkem živin a vláhy.
Pak už se musíte jen starat o to, aby Vám dobře rostla,
protože na podzim nejlepší zahradníček s nejtlustší dýní od nás
dostane odměnu a diplom. Ze zvážených dýní pak budete moci
s pomocí rodičů vyřezávat příšerky a strašidla, ale to bude až na podzim... A do té doby
ještě stihneme spoustu jiných věcí.
Tak
třeba
v sobotu 2 . června
bude na polepském
hřišti od 15 hodin
probíhat Den dětí.
Budete
se
moci
potkat a zasoutěžit si
se svými kamarády a
čekat na Vás budou i
bankovní koláče. Vy
nevíte,
co
je
„bankovní“
koláč?
No to je přece koláč,
který
má
náplň
smíchanou z penízků
a
švestkových
povidel!

A proto pozor, vyhlašuji soutěž!
Už teď si můžete tipnout, kolik korunek celkem
v takovém bankovním koláči bude zapečeno. Nemyslím
počet mincí, mám na mysli hodnotu všech korunek. Své tipy
můžete (ty menší zase poprosí maminku nebo tatínka)
napsat na lístek papíru s heslem „bankovní koláč“ a
nezapomeňte napsat své jméno a příjmení. Vyplněný lístek
vhoďte do schránky na obecním úřadě. Pro majitele
mobilních telefonů mám dobrou zprávu. Nemusí psát a nosit
lístek, mohou napsat SMS zprávu ve tvaru BANKOVNI
KOLAC tip JMENO PRIJMENI, uvedu příklad: BANKOVNI KOLAC 113 MISA
KULICKA a tuto zprávu odešlete na číslo 723 514 533. Posledním možným dnem
k tipování je středa 30. května.
Kdo odpoví správně nebo se nejvíce přiblíží ke správné hodnotě, vyhraje
čokoládové penízky. Vítězové budou vyhlášeni na Dni dětí, tj. v sobotu na polepském
hřišti během programu, který začíná od 15 hodin.
Těším se na Vás a ahoj za měsíc - Polepáček.

Čau školáci a studentíci,
kvapem se blíží prázdniny a doba výletů, což
takhle kdybychom si vzájemně poradili, kam vyrazit,
kde je něco zajímavého nebo hezkého? Třeba která
zoologická zahrada se Vám líbila, nebo který rybník
je podle Vás nejlepší na koupání. Mně se třeba líbilo
na zámku Kačina – nejvíc knihovna, zámecká
lékárna a divadlo. Zámek můžete navštívit i Vy,
například v neděli 17.6. 2007, kdy se zde bude konat
akce Pohádkový zámek a mlékařské slavnosti.
Potkáte tady strašidla a jiné pohádkové bytosti a
budete si moci také zasoutěžit. Více informací
najdete Vy nebo Vaši rodiče na www.kacina.cz.
Napište mi také o svých zajímavých cestách
po českých krajích! Termín je do 5. června, aby bylo možné Vaše tipy otisknout pro Vaše
kamarády v příštím vydání Polepáčku. Kontakty si už určitě pamatujete.
Představte si, že jsem dostal od jednoho dospěláka básničku na slova otisknutá
v minulém čísle! Zatím ji mám schovanou, protože čekám ještě na Vaše dílka. Přece se
nedáte zahanbit?! Pro jistotu znovu uvádím vybraná slova: cihla, hrnec, kalendář,
klaun, pampeliška, panenka, rifle, sardinky, šťáva, telefon, trabant, vajíčko,
velbloud, vidle, značka. Povídání pošlete e-mailem na tyto adresy:
irena.liska@seznam.cz nebo oupolepy@volny.cz, můžete také v papírové podobě hodit
dílko do schránky na OÚ. Nezapomeňte uvést své jméno.
Tak ahoj v červnu - Polepáček.

