
Dudováčik Extra č. 6/2013



Dnes toho bude – netradične – ozaj veľa. Čakajú nás Piešťany, pešia  ( nákupná) zóna. Bude to o to
lepšie, že nás do mesta dovezie náš autobusár.

Nemohli sme sa dočkať, kedy budeme vypustení a minieme posledné euráče.

Keď sme „čo to“ ponakupovali, čakal nás Barlolámač a fotografia s ním. Aj keď slniečko svietilo proti
nám, chceli sme spoločnú fotografiu. Výsledok je tu:



Po Barlolámačovi sme sa rozdelili na dve skupiny: námorníci, ktorí sa vydali na cestu loďou a
suchozemci, ktorí sa vydali pešo. Suchozemci navštívili miestu kaplnku, hudobný pavilón a dozvedeli
sa niečo o histórii Piešťan.

Byť suchozemcom neznamená, že by sme sa báli vody a preto sme navštívili „most vernosti“, kde si
ľudia, ktorí sa majú radi, zamykajú zámky na znak vernosti.



Suchozemci prišli k lodnému mólu skôr, aby mohli viesť dialóg so zvieratami. Veľmi sme si však
nerozumeli.

Ešte dobre, že sa objavila loď a námorníci vystúpili .



Ako sa námorníci mali? Pozrite si obrázky z ich plavby.



Plavba dopadla nad očakávanie a plní zážitkov sme sa rútili k autobusu. Po ceste sme sa však zastavili
na pirátskej lodi, ktorá už doslúžila a bola na súši. Vydriapať sa na statný stožiar a skontrolovať všetky
trhliny bolo nutné, ale autobus nás už čakal, tak sa to všetkým nepodarilo.



Autobus nás priviezol na nášho kaštieľa a pán vodič  s nami ostal počas obeda, aby sme stihli náš
ďalší cieľ:

Cudzokrajný rožný dobytok bol zdrojom záujmu, ale aj rešpektu.



Menšie rohaté tvory by si niektoré deti snáď aj dokázali zobrať do svojho panelového bytu, či záhrady
rodinného domu.

Najväčší záujem bol o kengury. Mali sme šťastie - zvláštna biela kengura mala inak sfarbené
kengurčiatko, ktorý sa akurát pred nami začal driapať s maminho  vrecka.  Príroda je veľká a silná
čarodejka.



Po zvieracom dobrodružstve nasledovala návšteva maorskej osady. Bolo treba navštíviť kópie ich
príbytkov, pozrieť pasce na zvieratá z Nového Zélandu. Bolo toho veľa ...



Nakoniec sa nám podarilo dostať z „nebezpečnej osady“ do autobusu, ktorý nás doviezol domov na
kaštieľ. Tu sa viacerí chlapci predviedli umením háčkovať, čo ich naučila naša pani zdravotníčka!!!

Potom sme pripravili na rošte špekáčiky a zároveň sme sa pripravovali aj na karneval. Výsledok
vidíte:



Súčasťou karnevalu bola aj diskotéka. . .

Záver dňa bol v znamení prezeraní Dudováčikov Extra a večernej oblohy.

Zajtra sa už na vás, milí rodičia, veľmi tešíme. Prídeme ako dezert k nedeľnému obedu, teda v čase
okolo 12.00 hod.

Vaše deti.


