


Vážení čitatelia,

do vašich počítačov sa práve dostalo mimoriadne číslo

Dudováčika Extra - Extra alebo, čo sa do Dudováčikov nezmestilo.

Toto číslo popisuje a mapuje, ako tie udalosti zo Školy v prírode Lúka, z ktorých ste už mali
možnosť vidieť fotografie, ale aj tie, o ktorých boli v predchádzajúcich Dudováčikoch iba

písomné správy. Prečo, lebo toho bolo jednoducho veľmi, veľmi veľa.

Pretláčanie
Pretláčanie bolo počas
celej školy v prírode obľúbenou
disciplínou.

Pozrite ako dievčatá
bojujú s Adamom.

Veď, kto by sa nepretláčal
s chlapcom, ktorý je
tak dobrý ako ako silný.

Oddych
Patril k ďalšej veľmi obľúbenej disciplíne. Pozrite:



Nosenie
Keď sme boli na túre, prechádzke, či na futbalovom zápase, náš super chalan Adam, nikdy
neodmietol odniesť niekoho, kto už pomaly nevládal, zdvihnúť niekoho, kto nevidel. Nečudo,
že bol za našu školu navrhnutý a potom pánom starostom ocenený ako Junior osobnosť
Petržalky!

Kreslenie

V škole je výtvarná výchova obľúbený predmet. Nebolo tomu inak ani v Škole v prírode. A
viete milí čitatelia, ako sa vaše deti potešili, keď sme vyvesili ich práce po príchode do
Bratislavy vo vestibule školy? Isto ich ukazovali aj Vám! A takto tie super vlajky vznikali:



Športovanie
Športovanie – chlieb náš každodenný. Ranná rozcvička sa stala takou populárnou, že sa nás
deti pýtali, či bude aj pondelok, keď už pôjdeme domou! Rôzne súťaže boli prispôsobené tak,
že aj chlapčenské športy, zvládali dievčatá a naopak!



Pri niektorých súťažiach to bolo jedno, či chlapec, či dievča, všetci sa snažili vyhrať!

Pamätáte sa, keď Vaše deti hrali futbal a bolo spomenuté, že dievčatá s ktorými hrali mali
výškovú prevahu? Pozrite akú!



Vlastiveda
Viete, že na Slovensku sú Haluzice? Haluzice sú malou dedinkou neďaleko od Nového mesta
nad Váhom. Viete, že v Trenčianskych Bohuslaviciach je jediný dodnes fungujúci organ, ktorý
je umiestnený vedľa oltára? Boli ste si sadnúť na miesta, na ktorých sedela Čachtická pani?
Vaše deti áno! A dozvedeli sa ešte omnoho viac!



Nakupovanie
Čo môže byť slastnejšie a radostnejšie ako nakupovať? Čo? To je vlastne jedno! Len nech
je toho veľa, je to sladké, prípadne sa tým dá potešiť rodičov, starých rodičov, kamarátov,
kamarátky, ...

Schody
Koľko ich vlastne bolo? Koľko sme ich prešli? Už ste to vypočítali?



Kolektív
V škole, či pred domom, v ktorom bývate sa niekedy stáva, že staršie deti odstrkujú mladšie,
dievčatá sa hašteria. My sme boli kolektív! V kruhu stoja chlapci aj dievčatá, druháci, tretiaci
aj štvrtáci. Sami sa spojili! Škola v prírode nieje len o super programe, dokonalom jedle
a bezchybnom počasí! Je aj o kolektíve detí!

Koniec
Všetko raz musí skončiť, tak končí aj Dudováčik Extra - Extra, alebo, čo sa do Dudováčikov
nezmestilo. Nezúfajte! Pri odovzdávaní vysvedčenia vás čaká ešte jedno prekvapenie!
To však už bude zo školy prírody 2011 posledné! Čaká nás škola v prírode 2012???


