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Prebudili sme sa do krásneho rána a zistili, že naše zásoby “sladkého všeličo“ sa zmenšili. Reálne sme
zhodnotili situáciu a rozhodli, že ich musíme doplniť v najbližšej dedinke. Cesta plynula pokojne.

Les vystriedali polia a lúky.



Obdivovali sme prekrásnu faunu a flóru a zistili, že príroda je úžasnou učiteľkou.



Keď sme konečne dorazili do „civilizácie“, veľmi sme sa potešili!

Veď naše batôžky sa naplnia všeličím sladkým...

Ešte pred cestou späť sme si pozreli miestnu základnú školu, ktorá bolo ozaj perfektne obnovená. Aká
škoda, že my, Bratislavčania, nemôžeme čerpať peniaze z Európskej únie!!!



Ešte jedna „selfka“ na miestnom námestí a hurá späť na kaštieľ.

Cesta späť už nebola tak pohodová, lebo predtým prázdne ruksaky akosi oťaželi.



Po obede sme sa rozdelili na dve skupiny: veľká ostala na kaštieli, malá šla hľadať stratenú jaskyňu.

Traja pátrači boli úspešní.

Tí, ktorí ostali na kaštieli, sa tiež rozdelili do viacerých skupín. Niektorí „švihadľovali“,



iní „balónovali“.



Niektorí toho stihli viac a pustili sa do textovania známej piesne „Kačací tanec“. Ponúkame našu
verziu:

KAČACÍ SONG
( text: Baranová N., Mocková V., Hašáková K., Lampertová A.)

Sme tu, v škole v prírode,
v lese, no aj pri vode,

bavíme sa všetci skvelo,
oddýchne si tu náš duch,
veď voňavý, čistý vzduch

vzpruží unavené telo.
Lesy, hory, zákutia,
deti sa nám zapotia,

na túrach a na výletoch,
futbal, kvízy, súťaže,

miss ŠvP...vyhrám, že?
Po balónových výbuchoch!

Refrén:
Máme v nohách pár kilometrov

a v hlavách búrku nápadov,
z predmetu ZÁBAVA tu, u nás,

nik, ale ozaj, neprepadol!

A keď prší, nevadí,
každý sa tu zabaví,

aj na izbách sa pohráme,
v prípade katastrofy
pán učiteľ zakročí –

v jedálni všetko spapáme.
Sme dobrí kamaráti,
nikto sa tu nemláti

a slnko svieti veselo,
každý deň je nedeľa
a nálada je skvelá,

len karneval by to chcelo.

Refrén:
Máme v nohách pár kilometrov

a v hlavách búrku nápadov,
z predmetu ZÁBAVA tu, u nás,

nik, ale ozaj, neprepadol!



Počas večernej diskotéky sme sa pokúšali o našu prvú karaoke verziu. Ešte sme neboli úplne
úspešní, vlastne – bol to horor! Ponúkame záber zo skúšky:

Dúfame, že sa nám podarí zosúladiť rýchlosť piesne s rýchlosťou našich hlasov a výsledkom bude
nová hymna Škôl v prírode .

Tak do skačicovania, priatelia.


