
Dudováčik Extra z Duchonky 6/2014



Dnes bol zas cestovateľský deň. Hneď po raňajkách sme sa vydali našim autobusom do jaskyne
Čertova pec. Cesta pešo k jaskyni prebiehala hladko.

Základné informácie, ktoré sme sa dozvedeli z informačnej tabule, nám doplnili naši učitelia.



Po tradičnej fotografii pred jaskyňou sme sa pozreli ako vyzerá vo vnútri a druhou stranou (cez
jaskyňu sa dá prejsť) sme sa vrátili k nášmu autobusu.



Po ceste k autobusu sme obdivovali malé prasiatka, srnky a iné zvieratká (tieto fotografie si
pozriete na CD, ktoré dostanete však až na začiatku septembra, pretože čas je náš najväčší

nepriateľ a už to kvantum CD nie sme schopní do  konca školského roku vyrobiť) a navyše nás
čakalo minizoo v Ranči pod Babicou, do ktorého sme tiež šťastne dorazili. Bolo to tam super. Ešte aj

sochy a lavičky boli „zvieracieho pôvodu“.



Ešte väčší úspech mali však živé zvieratá, ich obzeranie, hladkanie a hladkanie a hladkanie ...
nemalo konca kraja!



Všetko má však svoj začiatok aj koniec, tak - hoci nechtiac - sme museli Minizoo pod Babicou
opustiť, lebo už na nás čakal Topoľčiansky hrad.



Zdal sa nám tak ďaleko a vysoko. . ., ale náš pán autobusár nás doviezol až skoro pod jeho múry.

Na predchádzajúcich dvoch fotografiách vidíte celú cestu, ktorú sme museli prekonať pešo.



Po prechode cez dve brány a jeden most sme sa dostali na hlavné nádvorie, ktoré sa ešte iba
rekonštruuje.

Pripadali sme si ako v gladiátorskej aréne a tak sa dve odvážne dievčatá na gladiátorky aj zahrali.



Oproti nám bola hlavná veža, ktorá tiež prechádza rekonštrukciou, preto sme sa do nej ešte
nedostali. My máme však vždy plán B. Obišli sme časť hradieb paláca a prišli sme k menšej

vyhliadkovej veži.



Výhľad ozaj stál za trochu námahy.



Po návrate na kaštieľ sme volili “miss a missáka“ školy v prírode. Stali sa nimi:

Miška Turčániková a Riško Mandúch .

Večer sme zakončili tradičnou opekačkou, pred ktorou sme si porozprávali o tom všetkom, čo sme
tu zažili.



Po opekačke nasledovalo balenie a príprava na zajtrajší odchod domov.

Pred školu autobus príde okolo 12 00.


