
 

 



 

 

Je ráno, vychádzame 

 na rozcvičku. 

 Vtedy si všimneme,  

že máme návštevu. 

 Všetci  konštatujeme, 

 že dnes rannú rozcvičku  

riadil roháč. 

 

 

Po raňajkách nás už čaká pod kaštieľom autobus. Cestujeme do Piešťan... 

 

... veď bez návštevy tohto kúpeľného mesta si nevieme predstaviť žiadnu školu v prírode. 

 



Čakajú  nás kúpeľné oblátky, nakupovanie a ochutnávanie „smradľavej“ vody. Autobus však zastavil 

vedľa veľkého lietadla. 

 

Bolo to prekvapenie,  väčšie však nastalo po prechode veľkej zelenej brány, nad ktorou bolo napísané 

Vojenské múzeum. Čakali na nás tri obrovské miestnosti – hangáre – naplnené  vojenskou technikou 

od výmyslu sveta. Tanky, delá, autá, lietadlá, ... Ponúkame aspoň dve fotografie. 

   

 

 

 



Všetky exponáty v hangároch sú funkčné, preto sme do nich nemali prístup. Na vonkajšej ploche 

múzea ... 

 

... sme však mohli niektoré stroje spoznať aj zvnútra. Tak  sa stálo v rade ako v dobe socializmu na 

nedostatkový tovar. Ale stálo to za to! 

              

 

 

 

 



Osobitnú kapitolu tvorili  lietadlá. Posedieť si v stíhačke je asi snom každého chlapca (či dievčaťa) a 

nám sa ten sen splnil. 

          

Otvorili nám aj bývalý vládny špeciál. Nastupovali sme ako členovia vlády ... 

 

... a náš výstup bol sem - tam zrýchlený. 

 



V múzeu sme strávili viac ako 2 hodiny. Potom sme sa presunuli do centra mesta. Po ceste sme 

minuli bývalý „stĺp hanby“, my sme však vzorní ( a aj ostaneme???), preto by sme sa tam nikdy 

nedostali. Po príchode do centra mesta nastala nákupná horúčka. Bolo ťažké prestať, ale čakalo nás 

toho ešte taaak veľa. Po obligátnej fotke pri barlolámačovi .... 

 

...sme sa odfotili pri nádhernom strome ... 

 



... a rezkým krokom sa vydali k autobusu, ktorý nás zaviezol na zoofarmu Nový Zéland. 

Tu nás už čakali ovečky ... 

 

..., ktoré ešte nevedeli, čo čaká ich. Okrem oviec sme videli: ťavy, lamu, pštrosov, ... a zvláštnych 

bielych klokanov. 

 

 



Nový Zéland nie je však iba zoofarma, ale približuje aj život  pôvodných obyvateľov a preto je tu   

vybudovaná ich osada. 

 

Po príchode z osady čakalo nás  - aj ovečky – prekvapenie. Ovce práve strihali a my sme sa len 

bezmocne prizerali. 

 



Po návrate na kaštieľ  sme mali po večeri vedomostný kvíz ...  

 

... a opäť sme oslavovali i narodeniny. 

 

Natálka, želáme ti všetko najlepšie!!! 

 

Tak, a už ideme spať, aby sme mali aj zajtra  dosť síl na nové, ešte krajšie zážitky. 


