
Dudováčik extra 2/2018

Dáš si, či nedáš - čiapočku ...



Druhý deň našej školy v prírode mal tak, ako je už tradičné, veľmi rozmanitý
program. Krátko po raňajkách sme sa pohodlne usadili a mali sme hodinu vlastivedy,
pozerali sme 3D animácie zaujímavých historických pamiatok. Doobeda sme videli

praveký rondel, či mohylu, zaujala nás aj rekonštrukcia stredovekého hradu.
Následne sme sa dostali až do Doby ľadovej 4...  Dobu ľadovú vystriedal obed, po
ktorom sme sa vydali poznávať najbližšie okolie. V rámci vychádzky sme zavítali na

návštevu miestnej základnej školy. Tu sme mali - na základe predchádzajúcej
dohody s jej vedením - naplánovaný futbalový zápas našich piatakov „s

domorodcami“...

Na začiatku sa zdalo, že sa nám podarí v zápase uspieť, pomerne rýchlo sme
vyhrávali 2 : 0 ...



... potom však domáci získali prevahu, až napokon sme po tvrdom, ale čestnom boji
prehrali. Na znak priateľstva sme si však urobili spoločnú fotografiu...

...treba ešte pripomenúť, že druháci, tretiaci a piatačky silno povzbudzovali. Po
skončení zápasu sme si išli všetci pozrieť „ZOO“, ktoré sa nachádza v priestoroch

školy.

Majú tu: opice...



...leguána ...

... množstvo rôznych dravých vtákov...

... samozrejme aj koníky, ale aj mäsožravé korytnačky. Najväčšou atrakciou bol
skoro 50 kilogramový krokodíl. Treba povedať, že o všetky zvieratká sa starajú
deti z miestnej školy. Veru - trochu dosť - sme im aj závideli, ale aj obdivovali
domáce dievčatá, že sa neboja takých obrovských dravých vtákov: veď ten na
titulnej strane ozaj naháňal svojím zobákom a ostrými pazúrmi strach... Po

návšteve miestnej „ZOO“ sme sa presunuli na našu chatu, kde nás čakal ďalší
zaujímavý program...



... najskôr sme sa učili pod vedením animátoriek tancovať tanec „Waka-waka“
(zapojili sa aj pani učiteľky) ponúkame aspoň dva pohľady...



Potom (po večeri) sme pod vedením animátorov hrali populárnu hru...

... piataci sa stále hlásili, že všetko vedia ...



... napokon však zvíťazili tretiaci !!!

Na záver dnešného čísla ešte ponúkame pohľad na zapadajúce slnko za našou
chatou...

Zajtra nás čaká cesta do jedného z najkrajších zámkov na Slovensku, ktorý sa
nachádza južne od Banskej Štiavnice...


