ČZS Lučice,
Rybáři Lučice
ZŠ a ZUŠ Bělotín,
a obec Bělotín
si Vás dovolují
pozvat na

XVI.
Lučické jablíčko
Sobota 16. listopadu
2019
Areál Obecné školy
Lučice

Program:
„Děti, přijďte rozsvítit lučickou
pohádkovou cestu!“
15:00 hodin
 Košík plný ovoce – vystoupení
dětí MŠ Bělotín a žáků ZUŠ
Hranice – pobočka Bělotín
15:30 hodin
 Vyrob si lampičku s Křemílkem
a Vochomůrkou
 Poznej ovoce s krásnou
princeznou
 Které pohádky znáš, prozraď
Červené Karkulce
 Poznej zvířátka s panem
myslivcem
 Které ryby znáš, řekni lučickému
vodníkovi
Děti si s rodiči a pohádkovými
bytostmi
vyrobí
jednoduchou
lampičku ze zavařovací sklenice
a padaného listí, vyznačí a rozsvítí
pohádkovou cestičku kolem školy
a
poté
budou
putovat
za
postavičkami, které dobře znají a za
čokoládové dukáty poznávat, co je
obklopuje.
Nejúspěšnější
sběrači
dukátů budou odměněni drobnými
cenami.

Pro všechny děti je připraven párek
v rohlíku.
Pro zájemce malování na obličej.
Co vzít sebou?
Sklenici od zavařenin a pár lístků.
Lepení a svíčky děti dostanou na
místě.

„Posezením
se
soutěžemi
o nejlepší ovocný dezert
a ovocnou pálenku.“
16:30 hodin
 Příjem
soutěžních
vzorků
dezertů a pálenek
17:00 hodin
 Zahájení hodnocení vzorků
18:00 hodin
 Taneční večer, hudba DJ Staňa
 Vyhodnocení soutěží ocenění
vítězů

Vstupné:
0,5 l domácí pálenky nebo domácí
ovocný dezert nebo
100,- Kč
Pro dětské vystupující sladká odměna.
V ceně vstupného (i formou koláče či
pálenky) večeře.

„O nejlepší ovocný
koláč nebo dezert“

„O nejlepší ovocnou

Soutěže se může zúčastnit
kdokoli, podmínkou je vzorek
domácího ovocného koláče
či dezertu v počtu minimálně
30 kusů. (Neovocné koláče
budou ze soutěže vyřazeny
a použity k občerstvení v sále)

Soutěže se může zúčastnit
osoba starší 18 let, která předá
v čase:

Sběr vzorků se uskuteční
ve třídě lučické školy od 16:30
do 16:45 hodin.
Přihlášenému koláči přidělí
organizátoři soutěžní číslo.
Hodnotiteli se stávají všichni,
kteří dodali vzorek koláče. Svá
pořadí napíší na přiložený
hodnotící lístek a vhodí do
volební urny. Organizátoři
vyhodnotí hlasování. Vítěz
obdrží diplom a věcné ceny a
má za povinnost sdělit recept.

Pozvánka

pálenku“

LUČICKÉ
JABLÍČKO

Od 16:30 do 16:45 ve třídě
lučické školy 0,5 l domácí
ovocné pálenky.
Přihlášeným pálenkám přidělí
organizátoři soutěže číslo.
Hodnotiteli se stávají všichni,
kteří dodali vzorek pálenky. Svá
pořadí napíší na připravené
hodnotící lístky. Organizátoři
vyhodnotí hlasování. Vítěz
obdrží diplom a věcnou cenu
a má za povinnost sdělit druh
ovoce, rok pálení a pálenici,
ve které pálenku vypálil.

16. listopad 2019
Obecná škola Lučice

