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Ahoj kluci a holky,
podobně jako minule, i dnes mi pomáhal s psaním a ilustrováním tohoto čísla náš společný kamarád.
Jasně, hádáte správně, je to Filip Kohout. Já jsem moc a moc rád, že to Filipa baví a těším se, že bude
dlouho mým pomocníkem. A jestli je mezi Vámi někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, tak neváhejte,
volejte 722 937 844, anebo napište na polepacek@obecpolepy.cz, můžete se také poptat přímo Filipa,
určitě Vám poví co a jak.
Čarodějnice
30. 4. jsem byl na čarodějnicích v Polepech. Mně se tam moc
líbilo a ze všeho nejvíc se mi tam líbila čarodějnice v ohništi.
Bylo tam hodně hezkých čarodějů a čarodějnic. Namíchal
jsem si tam svůj lektvar a také jsem si opekl hada. Ochutnal
jsem pravou lesní muchomůrku červenou. Už se těším na
příští čarodějnice.
Filip Kohout
Filip nejen že napsal, jak si čarodějnice užil, ale také jednu
z účinkujících nakreslil. Myslím, že je senzační, co říkáte? Jen
jestli to není zrovna ta nejlepší ze soutěže Miss čarodějnice.
Koho to porota ve složení Bára Pichlová, Lenka Záhorová a
starosta pan Vodička vybrala a kdo tedy získal jako odměnu perníkovou chaloupku? Na prvním místě se
umístil Tomášek Vokoun s 11 body (5,3,3 – to jsou body od jednotlivých porotců), na druhém místě
skončila Natálka Tafelová s 9 body (3,5,1) a třetí skončila Terezka Záhorová s 6 body (1,0,5). Všem
dodatečně gratuluji!
Ale já už bych Vás chtěl s Filipem pozvat na další vymazlenou akci. A tou je Den dětí, jak už víte
z minulých čísel, letos je na téma „Indiáni“.
Indiánský dětský den
Pro letošní oslavu Dne dětí teta Lenka vybrala téma Indiáni. Takže by to chtělo
vymyslet nějaký indiánský převlek (čelenky si vyrobíme až na místě), abychom
u rybníka vytvořili takovou malou, hezkou indiánskou osadu. Budeme mít týpí,
budeme střílet na bizona, taky rýžovat zlato a ještě nějaké další atrakce budou,
nechci ale prozrazovat všechno. Zajímavá bude určitě i ukázka ovládání koně a
máme i dárky v indiánském stylu. Přijď a uvidíš :-). Kdy a kam?
V neděli 29. května ve 14 hodin k polepskému rybníku.
A kdo ještě nemá parádní indiánskou čelenku hodnou náčelníka kmene a
nechce si ji vyrábět, může si ji vysoutěžit:
Tipovací soutěž
Indiáni si váží věrného přátelství. Symbolem přátelství, štěstí, bohatství a vnitřní síly jsou tzv. náramky
přátelství, které si lidé na důkaz svého přátelství a náklonnosti vyměňují a nosí na ruce tak dlouho, dokud
se doslova nerozpadnou. Jedná se o úzký proužek, který je upleten z barevných bavlnek. Vlastně to není

pletení, ale vázání malinkých dvojuzlíků. Eliška K. pro indiány,
kteří přijdou v neděli 29. května, napletla 80 náramků. A teď ta
otázka:
Kolik si myslíš, že bylo nutné uvázat dvojuzlíků, aby vzniklo
těchto 80 náramků (ukázka na obrázku vlevo)? Tipni si počet
dvojuzlíků a pošli toto číslo na polepacek@obecpolepy.cz nebo
SMS na tel. 722 937 844. Nezapomeň (kromě číslice) uvést své
jméno. Svůj tip můžeš poslat nejpozději v sobotu 28. května,
tipovat můžeš jen jednou. Kdo se nejvíce přiblíží skutečnému
počtu, získá v den konání Dětského dne nádhernou indiánskou
čelenku. Tak neváhej a hádej !
Literární soutěž
Správné odpovědi z dubnové soutěže:
1c - Dvojice se jmenuje Kuba a Kuba Kubikula.
2a - Nerozlučným kamarádem Káti je pejsek Škubánek.
3b - Kamarád Ferdy mravence byl brouk Pytlík.
4b - Děda Vševěda měl tři zlaté vlasy.
5b - Štaflík a Špagetka.
Správnou odpověď donesly do knihovny pouze Bára a Terezka Záhorovy.
Otázky na květen:
1. Kamarádka Maxipsa Fíka je:
a) Ála
b) Ája
c) Áňa

4. Vlk, který vystupuje v Knize Džunglí,
se jmenuje:
a) Balú
b) Akéla
c) Bakhíra

2. Vnuci dědy Lebedy se správně jmenují:
a) Kája a Mája
b) Jája a Pája
c) Jája a Kája

5. Hlavní postavy knihy Astrid Lindgrenové
Děti z Bullerbynu jsou:
a) Olle, Lisa a Anana
b) Lisa, Lasse a Bosse
c) Olle, Brita a Anna

3. Sousedem ve stejné pohádce je řezník:
a) Makovička
b) Bábovička
c) Krkovička

Odpovědi noste do středy 15.6. do knihovny,
kde na vás čeká sladká odměna.
teta Radka
Na závěr si připomeneme, co nás čeká
v nejbližší době:







Každou středu od 16 hodin – taneční kroužek s Lenkou.
Lichý pátek (27. 5., 10.6. a 24.6. ) od 16 hodin v knihovně – tvoření s Radkou.
Do soboty 28. května mám poslat číslo do tipovací soutěže o indiánskou čelenku.
V neděli 29. května u polepského rybníku od 14 hodin Indiánský dětský den.
Do středy 15. června odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
Nezapomenout vysadit dýni a pravidelně ji zalévat, aby narostla co největší a mohla se zúčastnit
soutěže O největší dýni ….
Tak ahoj za měsíc, Polepáček, Filip Kohout a tety Radka s Lenkou

