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Ahoj kamaráde!
Hele, já poslední dobou nevím, kam dřív skočit. Nejdřív byla u knihovnice Radky Noc s Andersenem –
vypravovala mi o tom Barča:
To ti byla noc, no vlastně i odpoledne. Vše začalo v 18 hod. Nikoho tu ještě neznám, protože jsme se
přistěhovali nedávno, a tak jsem šla trošku se strachem, ale dorazila jsem včas a nelituji toho. Celý večer
se nám věnovala teta Radka, hrála s námi hry, uvařila nám senza véču, dívaly jsme se na pohádku Tři
bratři a na noc jsme poslouchaly Včelí medvídky. Takže jsem díky této akci získala nejen plno krásných
zážitků, ale i plno dobrůtek a hlavně 3 kamarádky Terku, Verču a Barču. Takže chci moc poděkovat tetě
Radce za krásný večer, noc a kakaové ráno.
Napsala mi taky Verča:
Ahoj jmenuji se Veronika Kozlíková a byla jsem na Noci s Hansem Christianem Andersenem. Hrály jsme
člověče nezlob se, pexeso, piškvorky, koukaly jsme na pohádku Tři bratři a vyráběly jsme prstíkové
maňásky. Byl to pro mě nejhezčí zážitek z knihovny
A večer si užila i druhá Barča s Terkou, přečti si, co napsaly:
Milý Polepáčku, moc se nám to líbilo, škoda, že nás tam bylo málo, ale přesto jsme si to moc užily. Dělaly
jsme tam panďuláky z prstových ponožek, potřebovali jsme na to vatu, provázek a nůžky. Hrály jsme
pexeso, piškvorky a člověče nezlob se. Pak jsme se koukaly na pohádku Tři bratři a pak jsme šly spát. Bylo
to super. Jen podlaha byla tvrdá. Ráno jsme snídaly a ještě jsme si hrály.
A hned další týden ve středu bylo tancování u tety Lenky. A taky další středu a další … Představ si, že
kromě nás dětí si taky zatancovaly naše mamky. A jak jsme si to všichni krásně užili!
No, a další týden v pátek se zase začalo tvořit s knihovnicí Radkou, jaké to tam bylo, mi také stačila
povědět Barča:
Právě jsem přišla z kroužku tvoření a moc se mi tam líbilo. Nechápu, proč nepřišlo víc dětí. Teta Radka je
super, naučila nás vyrábět kytičky z papírů. Dostala jsem dokonce i domů několik barevných papírů na
další výrobu kytiček, a tak vytvářím a zdobím s nimi každý květináč v domě. Jestli budeš zase mluvit s
dětmi vyřiď jim, aby na příští kroužek 24.4. určitě přišly. Teta Radka určitě zase vymyslí nějaké senza
vyrábění. Barča
No, a už je to tady, tak čtěte:
Ahoj holky a kluci,
chtěla bych vás pozvat na další tvořeníčko, tentokrát to bude v pátek
24. dubna od 16.00 hodin v knihovně. A protože je jaro, vyrobíme si z
korálků a tvořícího drátku motýlka.
V květnu se sejdeme také v pátek 22. 5. ve stejný čas na stejném
místě, ale pro změnu si vyrobíme kytičku z barevných punčoch.
Už se na vás moc těším.
knihovnice Radka

Slet čarodějnic a čarodějů
Slet čarodějnic a čarodějů všech kategorií a velikostí se bude konat u
polepské tůně (pro neznalé u rybníka) ve čtvrtek 30. dubna léta Páně
2015 po klekání od 18 hodin. Pro všechny účastníky sletu bude
připraven čarodějnický seminář, kde se budou moci naučit prolézat
pavučinou nebo si namíchat zázračný lektvar, či ochutnat něco
z čarodějnického rautu. Všichni absolventi kurzu obdrží něco sladkého
na vylomení zubu a kus flákoty na opékání. Nezapomeňte si vzít
vhodný čarodějnický háv a vlastní dopravní prostředek. Na závěr bude
upálena čarodějnice v životní velikosti. Irena alias Griselda Černolesá
Čarodějnická výstavka - soutěž o nejhezčí obrázek
Dne 30.4.2015 bude v rámci akce pálení čarodějnic, uspořádána čarodějnická výstavka. Prosíme tak
všechny děti, aby s sebou přinesly obrázek s čarodějnickou tématikou (namalovaný jakoukoli technikou).
Všechny obrázky budou vystaveny a všichni zúčastnění budou moci hlasovat o tom, který se jim líbí
nejvíce. Tři nejhezčí obrázky pak budou náležitě odměněny!
Janina Procházková
Hádanka na konec …
Od začátku roku vyšly už 3 hádanky, tak to už máš 3 slova nápovědy – 3 indície, které nějak souvisí s naší
tajemnou pohádkovou postavou. Obdaroval jsem dalšího správného luštitele z březnového čísla a na
duben mám pro tebe připravenou tuhle luštěnku:
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1 - nechutné jídlo
2 - často používané psí jméno
3 - příbytek draka
4 - pánský slavnostní oblek
5 - tmavý oblak
6 - pomůcka pro první písmeno morseovky

Ten, kdo správně určí hledanou pohádkovou postavu, se může těšit na losování o hlavní cenu v hodnotě
300 Kč. Losování proběhne v červnu a pak také budou zveřejněna všechna správná řešení.
Samozřejmě, že odměníme nějakou drobností i správné luštitele z tohoto čísla Polepáčka. Tajenku
můžeš posílat do konce dubna na tel. 722 937 844 nebo na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz (do
předmětu zprávy napiš Polepáček).
Nakonec si ještě připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 Každou středu (22. a 29. dubna, 6., 13. a 20. května) na Tebe čeká Lenka s tanečním kroužkem.
 V pátek 24. dubna se na Tebe těší Radka se svým tvořením – vyrábět se bude motýlek z korálků.
 Pak máš týden na to, abys nakreslil do čarodějnické soutěže obrázek čarodějnice a 30. dubna přijď
na slet čarodějnic, kde se bude konat čarodějnická výstava všech obrázků s vyhlášením vítězů.
 V dalším týdnu nezapomeň zasadit dýni, aby ses mohl zúčastnit soutěže „O největší dýni“, která
bude probíhat na podzim.
 A v pátek 22. května zase přijď tvořit – Radka Ti poví, jak se dělají kytky z punčocháčů … a ještě před
tím, než s Radkou vyrobíš punčocháčové kytky, objevím se ve Tvé schránce zase já …
Tvůj Polepáček

