


Dnes prišiel deň F. Prečo F? Lebo na toto písmeno sa začína slovo futbal. Čakal nás už tradičný zápas
s domorodcami. Dokonca aj chlapci už od včera dumali, čo si obliecť a dievčatá nacvičovali bojový

pokrik . ,,Dudova do toho! Dudova do toho!“ znelo po celom kaštieli. Dievčatá počas rannej rozcvičky
nacvičili pohybovú choreografiu povzbudzovania. Na cestu sa  veľmi pekne vymódili!!! Ako? Uvidíte

na nasledujúcich fotografiách. Keď sme prišli do ZŠ Lúka, čakalo nás prekvapenie. Miestni žiaci
oslavovali MDD, síce neskôr, ale veľmi vydarene. Do ich zábavy sme sa zapojili aj my.





Potom to konečne prišlo. „Chlapci idú hrať futbal“, povedala domáca pani učiteľka. Všetci sa
nezadržateľne začali rútiť na ihrisko.



Zápas sa od začiatku vyvíjal v náš prospech. Prvý polčas sme vyhrali 3 : 0.

Dievčatá intenzívne povzbudzovali, niektoré zo zeme, ...



...iné mali lepší výhľad.

Druhý polčas sme striedali, tak skončil iba 2:1. Celkovo  sme vyhrali v zápase s našimi rovesníkmi 5 : 1.
Najlepšími hráčmi sa stali Juraj Čech a Erik Fleško.

Potom nastúpili proti našim druhákom, tretiakom a štvrtákom domáce hráčky ôsmeho a deviateho
ročníka, ktoré nad nami vyhrali. Pozrite si akú výškovú prevahu mali.



Po chutnom obede sme podnikli druhý pokus navštíviť klokany ( kengury) na biofarme Nový Zéland.
Zdalo sa, že sa to teraz podarí!!! Ale len čo sme vystúpili z autobusu, začala búrka.

Prichýlili nás v štýlovej drevenici, kde sme ju prečkali. Napriek počasiu sme spravili aspoň fotografiu
špeciálneho hovädzieho dobytka. Klokany sa schovali.



Na kaštieli sme sa prezliekli a ... vyčasilo sa. Nový Zéland je pre nás asi zakliaty.

Druháci písali Denník ŠvP.

Tretiaci vypĺňali doplňovačku na vybrané slová. Štvrtáci určovali vzory podstatných mien a čítali Ľuda
Ondrejova.

Po večeri sme  súťažili, kto lepšie zahrá rôzne cudzokrajné zvieratá. Víťazmi sa stali: Linda Thaisová,
Kristína Mlynková, Natália Matlovičová.

Už sme ospalí, tak dobrú noc.


