Číslo 6 – Červen 2015
Ročník V

Ahoj kluci a holky,
prázdniny jsou už sice za dveřmi, ale já mám pro Vás ještě hodně zpráv. Napsal mi Robinek o tom, jak byl
na dětském dnu a co všechno zažil, pak se ozvala Radka se svým tradičním tvořením, jako obvykle na Vás
čeká křížovka – dnes poslední část a pak ještě pár důležitých pozvánek na září.
Ale vezměme to hezky popořádku….
Ahoj Polepáčku,
v neděli po obědě se mi vůbec nechtělo jít nikam. Ani na dětský den. Ale máma mě přesvědčovala, abych
určitě šel. Nakonec mě donutila. Přivítala mě sousedka Eliška Kučerová a ptala se, jestli budu soutěžit a
vydám se po pohádkové trase. To se mi začalo líbit. Než na mě přišla řada, zamířil jsem hned na skákací
hrad. To byla paráda. Máma mě nemohla dostat ven. Zlákala mě ale na kůzlátka, která jsem od jejich
narození ještě neviděl. Jejich máma koza se o ně dost bála a byla trochu nervózní. Ještěže tam stála jejich
druhá máma - paní Štusová, která se o ně s láskou stará a má je ráda, denně je krmí. Pak jsem ale dostal
na něco dobrého chuť a ochutnal jsem malinovku, výbornou zmrzku a už byl čas vydat se po stopách
pohádky.
Vůbec jsem netušil, co mě čeká. Vyhlížel jsem, kde se schovávají stanoviště s otázkami. Máma mi je
nečetla, musel jsem sám, abych procvičil čtení. . Naštěstí jsem znal odpovědi a máma mi nemusela
napovídat.
Cestou jsme potkali pohádkové bytosti a u nich jsem plnil zábavné úkoly. Nejvíc mě potrápilo chytání ryb.
Vůbec mi to nešlo, ale nakonec jsme s mámou toho kapra chytili. Nemohl jsem se dočkat dalšího
stanoviště. Dobrodružný byl úkol u čarodějnice, kde jsem se zavázanýma očima procházel trasu. Máma
mě ale dobře navigovala. Stanoviště pana mlynáře bylo nejtěžší. Poznat druhy obilí nebyla legrace. Mám
co dohánět. Pohádková trasa se stáčela zpět a mě bylo líto, že už bude konec. Moc jsem si to užil.
Všechno mě bavilo.
Elišce jsem odevzdal kartičku se splněnými úkoly a čekal na vyhlášení. Celou dobu hrála fajn hudba. Stihl
jsem si ještě nechat namalovat obličej. Alespoň na jeden den byl ze mě lev!
Sešla se spousta dětí,
na závěr jsme se
všichni vyfotili. Už se
těším na příště, co
vymyslíš, Polepáčku.
Já bych navrhoval
třeba střelbu z luku,
jízdu na ponících
nebo na koňském
spřežení po vsi.
Nechám se
překvapit.
Ahoj Robin

Čauky moji tvořílci,
naposledy před prázdninami se sejdeme v pátek 19. června jako obvykle
v 16.00 hodin v knihovně a vytvoříme si obrázek ubrouskovou technikou
s rámečkem z lékařských špachtlí. A pak hurá na letní radovánky.
Přeji vám, abyste si je užili ve zdraví, s krásným počasím a spoustou
zábavy, abychom si měli co vypravovat, až se sejdeme 11. září na dalším
tvořeníčku.
Těší se na vás
Radka

Tradiční hádanka – už znáš jméno pohádkové postavy? Tak mi ji napiš!
Máme vyluštěno už 5 hádanek, 5 slov nápovědy, a už jsem dokonce dostal 2 správné odpovědi na otázku,
kdo že je ta naše tajemná pohádková postava! Obdaroval jsem dalšího správného luštitele z květnového
čísla a na červen mám pro tebe připravenou tuhle poslední, tak trochu krejčovskou křížovku:
materiál krtečkových kalhot
pomůcka na šití, vyšívání, …
příze na vyšívání
měřidlo krejčího
pomůcka při šití
potřeba při šití
ozdoba na dárek
nástroj na stříhání
Zdrhovadla
Ten, kdo správně určí hledanou pohádkovou postavu, se může těšit na losování o hlavní cenu v hodnotě
300 Kč. Losování proběhne 1. července a pak také budou zveřejněna všechna správná řešení.
Určitě už víš, že odměníme nějakou drobností i správné luštitele z tohoto čísla Polepáčka. Tentokrát
můžeš posílat tajneku do konce června 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:
 Stále každou středu od 16 hodin (17. a 24. června) na Tebe čeká ve spolkové místnosti Lenka
s tanečním kroužkem. O prázdninách kroužek fungovat nebude, začne zase v září.
 V pátek 19. června se na Tebe těší Radka se svým tvořením – vyrábět se bude obrázek ubrouskovou
technikou.
 1. července vylosujeme výherce soutěže, ve které jsme hádali tajemnou pohádkovou postavu.
 Jestli bude sucho, nezapomeň pořádně zalévat dýni, aby se ta Tvoje umístila co nejlépe v soutěži „O
největší dýni“, která bude probíhat na podzim.
 No a pak zase za Tebou přijdu já, to ale bude až v druhé polovině srpna, abych Ti mohl říci
podrobnosti o akci Rozloučení s prázdninami, která se bude konat v sobotu 5. září …
KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Tvůj Polepáček

