Číslo 8 – Září 2015
Ročník V

Ahoj kluci a holky,
tak jak jste si užili rozloučení s prázdninami s kolínskými skauty a skautkami? Díval jsem se, jak jste si
někteří užívali společných her, mně se to moc líbilo. A jestlipak je mezi Vámi někdo, kdo se vydal na
opravdovou schůzku ke skautům? Pokud ano, napište mi, jak se Vám tam u nich líbí a do kterého oddílu
chodíte, to mi udělá velkou radost!

Taneční kroužek
Děti malé i velké se scházejí pravidelně každou středu od 16 hodin a kromě toho, že se učí různé taneční
styly, užijí si také velkou legraci a jejich vystoupení už mohly obdivovat třeba maminky, babičky a tetičky
při oslavě Dne matek nebo teď dokonce měli několik vystoupení na polepském posvícení (na „rajčeti“
jsou i videa, můžeš se s rodiči podívat). Kroužek vede Lenka Záhorová a potřebovat budeš jen sportovní
oblečení, boty na přezutí a vodu na pití.
Kroužek přijímá nové členy, tak se nenech přemlouvat a přijď.
Lenka

Moje milí tvořílci,
prázdniny nám skončily, začala škola, a tak je opět na čase se sejít při našem
tvoření. První schůzku nám překazila příprava na posvícení, a proto se poprvé
sejdeme jako vždy v pátek 25. 9. v obvyklém čase, tedy v 16:00 hod. v knihovně a
začneme vyrábět výrobky na adventní trh, který se bude konat v listopadu. Než
vyjde další Polepáček, sejdeme se ještě 9. 10. v obvyklém čase na obvyklém
místě. Už se na vás všechny moc těším.
teta Radka

Měření dýní
Konečně nastal čas pro pilné zahradníčky, kteří se dali do pěstování
krásných dýní, aby měli co vyřezávat. Ještě ale než je všechny
utrhnete a vyřežete z nich strašidla, musíte se pochlubit svými
velikými dýněmi i ostatním. V týdnu od 19. do 24. října je budeme
přeměřovat na výšku a přes bříško a zkontrolujeme, jestli byly dost
zalévané. Zároveň se pokusíme překonat 6 let starý rekord, kdy
největší dýně měla obvod v pase 195 cm a obvod na výšku 205 cm –
celkem tedy rovných 400 cm a nejlepším zahradníčkem se v roce
2009 stala Barča Abrahámová. I letos dostane nejlepší pěstitel
dárečky .

Chceš jezdit na koni?
Stáj Václav Kolín, která sídlí v areálu za nemocnicí,
přijímá nové členy. Můžeš se naučit jízdu na koni,
dozvědět se, jak se o koně pečuje a něco teorie o
jezdeckém sportu a o chovu koní.
Výuka
v jezdeckém
kroužku
probíhá
vždy
v tříhodinových lekcích v pondělí až v pátek od 16 do 19
hodin a v sobotu a v neděli od 8 do 11 hodin. Pokud je
Ti více než 6 let a lákají Tě koně, můžeš poprosit rodiče,
aby Tě přihlásili v kanceláři v areálu oddílu, kde jsou
denně od 7 do 10 hodin a pak od 16 do 19 hodin. Pokud
by se rodiče potřebovali na něco zeptat, tak mohou
zavolat na tel. 602 503 846.
A ještě jsem zapomněl na důležitou informaci. Kolik to
stojí. Cena 4-týdenního kurzu je závislá na tom, kolikrát
za týden budeš chodit: 1x týdně 1 000,- Kč,
2x týdně – 1 500,- Kč, 3x týdně – 2 000,- Kč.
Hádanka na konec …
Ani dnes nezůstaneš ošizen o hádanku, tentokrát jsou to skrývačky. V každé větě je ukryto nějaké
zvířátko. Třeba v téhle větě „K čaji chroupe slané tyčinky.“ se schovává pes. Najdeš všech 9?
Honza jí celé jablko i s ohryzkem. Když je mokrá vana, můžeš uklouznout. Není dobré maso vařit v málo
osolené vodě. Nesl ondatru v síti. Pád z kola odnesli škaredým šrámem. Radka právě míří ke sporáku.
Rychle vyskoč kamkoli ven! Vůz mi jel sice pomalu, ale jel. Vypadá jako za mlada.
Když najdeš alespoň 7 zvířátek, napiš mi je SMS zprávou na číslo 722 937 844. Odměna v podobě zvířátka
Tě nemine .
Nakonec si ještě připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 Každou středu na Tebe čeká od 16 hodin ve spolkové místnosti Lenka s tanečním kroužkem. Nemusíš
hned tancovat, můžeš se přijít jen podívat.
 V pátek 25. září a ještě v pátek 9. října se na Tebe těší Radka se svým tvořením, už se pomalu
budeme chystat na adventní trhy.
 Nezapomeň, že v týdnu od 19. do 25. října se budou měřit dýně. Do té doby můžeš ještě pořádně
zalévat, aby se ta Tvoje umístila co nejlépe v soutěži „O největší dýni“.
 No a taky za Tebou přijdu já, to bude až v druhé polovině října …
Tvůj Polepáček

