
Dudováčik Extra z Duchonky 2/2014
alebo ako sme boli na návšteve „Pána prsteňov“



Dnešný deň sme sa rozhodli vzdelávať vo Vlastivede ( Biológii, Geografii, Dejepise).
Chceli sme si tiež pripomenúť ako sa máme správne správať v lese a v chránenej
prírodnej rezervácii. Aby sme nestrácali čas, tak sme sa hneď po raňajkách vydali na
náučný chodník k lokalite Kulháň - cez územie európskeho významu, prírodnú rezerváciu
Čepúšky.

Náučný chodník pre peších a cyklistov ( do určitej miery) kopíruje trať bývalej lesnej
železnice. Po ceste sme sa zastavili pri náučných paneloch, z ktorých sme sa dozvedeli
veľa o minulosti aj súčasnosti tohto chráneného územia.  Aké živočíchy a rastliny tu žili
a žijú, ale aj čo môže byť pre ľudí v lese nebezpečné. Tiež sme zistili, že v okolí Kulháňa
sa ťažilo zlato, že neďaleko bola skláreň, že sa z rybníkov do Topoľčian vozili ľadové
kryhy, ktoré nahrádzali v minulosti chladničky.



Zaujal nás aj citát na jednej z tabúľ „ Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať ...“

Ale my sme neboli smutní, veď okolo nás bolo toľko zaujímavého ....

Viacerých z nás zaujali  motýlie svadby. (Pani zástupkyňa, pozdravujeme Ťa.)



Krajina sa postupne menila a lúky nahradil hustý les.

Stromy okolo nás boli stále väčšie a väčšie.  Niektoré majestátne rástli...



... iné už  ležali na zemi ...

... a aj pri tých sa bolo treba odfotiť.

Pri obrovských stromoch sme si pripadali ako vo filme Pán prsteňov.

Ak ma pobozkáš, premením sa na krásnu princeznú alebo Milášika... ha – ha.



Napokon sme sa dostali k osade Kulháň, kde tunajšie duby dosahujú vek 500 – 600 rokov,
niektoré z nich sú bútľavé.

Po krátkom oddychu sme sa vrátili  späť do kaštieľa.



Čáry máry bublifuk, nohy z hada, rybí tuk, čo má, to nech stane sa, čas, ten nemá
kolesá...

Hráme sa a súťažíme, hlavne sa tu nenudíme! Ceny, ktoré vyhráme, možno domov
dodáme, možno ich však postrácame. No a čo! Sme deti, i na to nárok máme!

Kaštieľ je nám tu prechodným domovom – závidíte? Máte čo! Je to paráda!



Ešte pár záberov z našich hier a potom bude diskotéka.

Zábery z diskotéky uvidíte v zajtrajšom vydaní Dudováčika Extra.


