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Mikulášská besídka
a soutěž o nejdelší vánoční řetěz z přírodních materiálů
Tak jsem se byl také podívat na Mikulášské besídce, co podívat, byl jsem si pro nadílku,
jako všechny hodné děti. A kolik jich tam bylo! Nejdříve jsme si pěkně zatancovali a
zasoutěţili a pak … najednou vám byl takový zmatek, no, … to přiletěli čerti. Začali šmejdit
mezi námi a uţ si vyhlíţeli, koho by tak mohli zavázat do pytle a šup s ním do pekla. Jenţe
v Polepech jsou samé hodné děti. Anděl to měl všecičko zapsané ve své velké knize. A
Mikuláš dohlíţel, aby všechno bylo jak má být – hodným nadílku, rošťákům domluvit a
zlobivé odnést do pekla.
Ale víte z čeho jsem měl největší radost? Ţe jste
udělali řetězy na náš polepský vánoční strom před
restaurací. Podmínkou bylo pouţívat přírodní
materiály, dovolen byl papír a textil. Moc mne
potěšilo, ţe Vaše řetězy byly i z jiných materiálů, neţ
které jsem popisoval v minulém čísle a to znamená,
ţe jste přemýšliví šikulové.
Tak tedy řetězy, které jste donesli k ozdobě vánočního
stromu, byly celkem čtyři:
Ten nejdelší vyrobila Kristýnka Havránková,
představte si, ţe měřil 4,5 m. Na lýko přilepovala
půlky skořápek od ořechů střídavě s borovými
šiškami a sem tam ozdobila červenou mašličkou.
Druhý nejdelší řetěz navlékla Terezka Šmídová.
Ten měřil 1,8 m a byl vyroben z usušených plátků
pomeranče, jablíček, vlašských ořechů a obrázků
s vánočními motivy.
Třetí nejdelší řetěz vytvořila Eliška Kučerová. Byl
dlouhý 1,45 m a navlékala šípky střídavě
s modřínovými šiškami a přilepovala květy
plaménku.

Čtvrtý řetěz vyrobila Deniska Strejčková. Měřil sice jen 1,12 m, ale byl tak hustě navlečený,
ţe kdyby se řetězy váţily, asi by vyhrál. Deniska navlékala usušené plátky jablíček a šípky.
Celková délka všech řetězů tedy byla skoro 9 m. Panečku! Snad se nám podaří v příštím
roce tento rekord překonat. Teď jen, aby bylo trošku příznivé počasí – né moc silný vítr, to
aby nám řetězy neodnesl, a né moc deštivo, to aby se řetězy nerozmáčely.

Ovocné špízky - tip na vánoční mlsání
Uţ jste s maminkou pekli cukroví? Opsal jsem pro vás jeden zajímavý receptík, který určitě
všichni zvládnete (vy menší poproste maminku o pomoc). Připravte si nejrůznější sušené
ovoce (meruňky, švestky, ananas, papája, datle, fíky, velké rozinky, jablka či hrušky nebo
jahody), čokoládovou polevu nebo čokoládu na vaření, párátka – nejlépe bambusová (jsou
pevná) nebo ozdobná napichovátka.
Postup práce je jednoduchý: Sušené ovoce nakrájejte na kousky a střídavě napichujte na
párátko nebo napichovátko. Je dobré střídat barvy, aby byly špízky pestré. Potom celé nebo
půlky špízků namáčejte do čokoládové polevy nebo rozehřáté čokolády na vaření a obalujte
v kokosu, pak nechte ztuhnout.
A potom uţ jen dobrou chuť!

Dopis Ježíškovi
Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě
jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkuji Ti. To mi stačí.

A co vy?
Nezapomněli jste napsat
dopis Jeţíškovi?

 Aţ se půjdete s maminkou a tatínkem nebo babičkou a dědečkem před večeří na
Štědrý den projít, stavte se v kapličce, bude vyzdobená a otevřená k nahlédnutí odpoledne
od 14 do 17 hodin. Další šanci vidět naši vyzdobenou kapličku máte 2. vánoční svátek, tj.
26.12.2007 od 17 hodin, kdy se bude konat jiţ 4. vánoční zpívání. Někteří z vás tam určitě
budou zpívat vánoční koledy s ostatními dětmi. Kdo z vás by měl ještě zájem se připojit
k amatérskému pěveckému sboru, můţe se přihlásit u paní Mačkové na telefonu
604 987 341.
 Abyste byli připraveni na případnou nudnou chvilku v době dlouhých vánočních
prázdnin, zaskočte ve středu 19.12.2007 v době od 16 do 18 hodin do polepské knihovny.
Paní Hrušková byla nakoupit nové knihy. Určitě si vyberete.
V letošním roce toho uţ víc nestihneme. Přeji všem kamarádům a kamarádkám pěkné dárky
pod stromečkem a moc se těším na naše hrátky v novém roce 2008.
Váš Polepáček

