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Ahoj kluci a holky.
Máme tu léto! Tak vyrazte s rodiči na koupák nebo na pár akcí v okolí … a napíši také, co jsme si užili
v květnu.
Indiánský den
V neděli 29. května se u polepského rybníku konal Den dětí
v indiánském stylu. V programu bylo rýžování zlata, vystoupení
koně Barona, vystoupení polepského tanečního kroužku PONOŽKY, chytání ryb, projížďka na koni a mohli jste něco vytvořit.
Ochutnat jste mohli zeleninový, bonbónový nebo ovocný špíz,
kukuřičné placky a ten, kdo nechtěl špíz nebo placku, tak si mohl
zajít pro limonádu, párek
v rohlíku nebo kotlíkový
guláš k panu Peškovi.
Zábava – střílení na bizona, tvoření u tety Radky, rýžování zlata.
Děkuji Lence Záhorové za tuto dobrodružnou akci.
Lukáš Diviš
Za krásné obrázky děkuji Filipovi Kohoutovi.
Tipovací soutěž
V minulém čísle jsem vyhlásil tipovací soutěž, kde jsem se ptal: Kolik si myslíš, že bylo nutné uvázat
dvojuzlíků, aby vzniklo 80 náramků přátelství? Tip přišel jen jeden a poslal ho Ondra Štěrba, který se svou
maminkou tipoval 20 160 uzlíků. A nutno dodat, že se skoro trefili, protože skutečný počet uzlíků byl
21 322. Ondra tak právem získal krásnou indiánskou čelenku. Gratuluji ještě jednou!
Kroužky
Taneční kroužek bude fungovat po prázdninách, poprvé se s tetou Lenkou sejdete ve středu 7. září.
Protože na kroužek tvoření chodí děti nejrůznějšího věku, uvažuje teta Radka, že se možná kroužek
rozdělí na 2 skupiny. Jestli se tak stane, nebo ne, to se dozvíte na konci prázdnin nebo na začátku září.
Cestovací výhry z karnevalu
Teta Lenka sehnala spoustu cestovatelských cen, které bylo možné vyhrát na karnevalu. A já jsem
smutný, že mi nikdo z vás nenapsal, kde jste byli a nedostal jsem ani jednu fotografii. Opravdu vás rodiče
na žádný výlet nevzali? Tomu se mi nechce věřit. Tak napiš, těším se. Cestovatelský deník stále čeká na
kamaráda …
Tip na výlet – ZOO Liberec
Zoologická zahrada Liberec je nejstarší zoologickou zahradou ČR. Byla založena v roce 1919. Vidět tady
můžete na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Mezi nejzajímavější chované druhy patří takin čínský,
pavián pláštíkový, nestor kea, lev berberský, panda červená, slon indický, sob lesní, mnoho druhů opů,

surikata, krajta mřížkovaná a samozřejmě velmi populární bílá forma tygra indického. Okruh areálem zoo
měří cca 1,8 km, otevřeno mají denně i ve svátek od 8 do 19 hodin.
Tip na výlet – Bazén Liberec
Plavecký bazén je určen pro širokou veřejnost. Celodenní vstupné je za 140 Kč, děti do 3 let zdarma.
Nejoblíbenějšími atrakcemi jsou:
 Tobogány – jeden je dlouhý 150 m, druhý 107 m
 Divoká řeka a vodní jeskyně jsou umístěny pod širým nebem
 Miniskluzavka pro nejmenší děti obtočená kolem vodního hřibu v brouzdališti
 "KNEIPPŮV" chodník - tam je možná chůze po oblázcích - masáž nohou teplou a studenou vodou.
 Samozřejmostí jsou sauny – zde jsou i dětské sauny
 Sluneční louka, pizzerie a restaurace Tobogán
Kam jinam na výlet s dětmi?
MIRAKULUM, STARÉ HRADY, KINO KOLÍN, FARMA BLANÍK, FARMA SOBĚHRDY, DINOPARK PRAHA
Literární soutěž
Správné odpovědi z květnové soutěže:
1. Kamarádka Maxipsa Fíka je Ája.
2. Vnuci dědy Lebedy se jmenují Jája a Pája.
3. Sousedem je řezník Krkovička.
4. Vlk z Knihy Džunglí se nazývá Akéla.
5. Hlavní postavy knihy Děti z Bullerbynu jsou Lisa, Lasse a Bosse.
Jako první se správnou odpovědí dorazil do knihovny Filip Kohout s Lukášem Divišem a Ondra Štěrba.
Moc děkuji za snahu Báře a Lucce Nehasilovým a Verunce Kopecké.
A teď otázky na červen.
1. Synem Manky a Rumcajse je:
a) Cipísek
b) Picísek
c) Zlobísek

3. Nerozlučný kamarád Medvídka Pú:
a) Kryštůfek Robert
b) Kryštůfek Robin
c) Kryštůfek Roland

2. Psí kamarád Macha a Šebestové se jmenuje:
a) Monatán
b) Jonatán
c) Yucatán

4. V pohádce Václava Chalupy vystupují 3
medvíďata:
a) Marek, Matěj a Kuba
b) Vojta, Matěj a Kuba
c) Vojta, Marek a Matěj

5. Hlavní postavou knihy Tajemství proutěného
košíku od Markéty Zinnerové je:
a) Rozárka
b) Klárka
c) Amálka
Na vaše odpovědi budu čekat v knihovně po celou dobu
prázdnin. Přeji vám všem hezké prázdniny se spoustou
skvělých zážitků a prima nových kamarádů.
teta Radka
Na závěr si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 Do konce prázdnin odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 Nezapomenout pravidelně zalévat dýni, aby narostla co největší a mohla se zúčastnit soutěže
O největší dýni …. Kupované se letos do soutěže neberou …
Užij si krásné prázdniny, to Ti přeje Polepáček, Filip Kohout a Lukáš Diviš a tety Radka s Lenkou

