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Vychádzka do Tematínskych vrchov

Pozvánka od pána starostu Lúky

Karneval



Je nedeľa, 7 : 40, dobiehame na poslednú rozcvičku.

Po raňajkách a krátkych prípravách sme sa vydali na poslednú vychádzku do hôr okolo nášho kaštieľa.
Príroda bola krásna, niektorí sa cítili ako v Tatrách.



Z náučnej tabule sme sa dozvedeli o prírode Tematínskych vrchov, potom ...

... sme si ich pozerali.



A ešte jedna zaujímavosť. Počas našej školy  v prírode majú štyri naše dievčatá sviatok: Lenka
Tomečeková, Lara Tublerová, Dagmar Žaškovská, Linda Thaiszová.



Pred obedom sme mali špeciálnu návštevu. Akú? Pozrite sa!



Po výdatnom obede sme na návštevu išli my. Pozval nás pán starosta Lúky na špeciálny Deň detí,
ktorý si pripravili hlavne pre miestne deti dobrovoľní hasiči. Naše deti sa mohli zapojiť do rôznych
súťaží: kopali sa penalty, skákalo vo vreciach, triafalo na cieľ, ... Najväčší úspech malo však lano.



Po ceste na kaštieľ sme zas rátali schody. Bolo ich 80.

A napadol nás nasledujúci príklad:

Keď sme na kaštieľ vyšli 14 krát, koľko schodov sme prešli? Deti, ak to nebudete vedieť vyrátať,
opýtajte sa vašich pani učiteliek.



Keď sme spapali večeru, začalo sa veľké balenie. Veľmi sa nám nechcelo, ale ak sme chceli ísť na
karneval muselo byť všetko tip – top. Končene zbalené! Karneval mohol začať. Na“ parkete“sme  sa

zrazu zmenili na zvieratká, rozprávkové postavy a iné rôzne bytosti. Ako vyzeráme? Pozrite sa.



Počas karnevalu prišlo k ďalšiemu prekvapeniu. Bude sa voliť Miss a Boy Š v P. Každý dostal papierik,
dievčatá vyberali medzi chlapcami  Boya a chlapci medzi devčatami Miss. Misskou ŠvP sa stala

Elizabeth Bugyiová  a Boyakom sa stal Simon Šinka.

Vítazom blahoželáme.



Máme pre Vás ešte dve prekvapenia. Prvým bude špeciálne číslo Dudováčika extra – alebo čo sa do
Dudováčikov extra nezmestilo. Na webe bude zverejnené až  po vytriedení fotografií, určite však do

konca školského roku. Druhé prekvapenie bude priamo pri odovzdávaní vysvedčení. Aké? Nechaje sa
prekvapiť.


