
     Един ден точно когато се събудих и закусих с батко излязохме да извикаме и 

другите деца. Извикахме първо нашата приятелка Стели, а после извикахме Геко и 

най-накрая Габи и Марти. Дойде и една приятелка на батко и Стели. Тя се казва 

Моника и всички ние седемте отидохме на детската площадка. По-големите отидоха 

да играят футбол, а аз  и Габи си играехме на спортните уреди и много се 

забавлявахме. Аз бях на спортното колело, а Габи беше  до мен  за да ме подкрепя. А 

след това се сменихме и аз я подкрепях.  След това отидохме да се набираме  на 

лостовете, но не успяхме за жалост. Бяхме малки. И решихме да отидем на  пинг-

понг масата и играхме около 30 минути без да спираме. След това отидохме да 

извикаме големи, за да играем всички заедно баскетбол. Те се съгласиха и се 

разделихме на отбори и играхме доста време.  Аз няколко пъти забих топката в 

коша, като за световно. След това татко ни се обади, за да се прибираме.  

   На следващият ден отново отидохме на площадката, но по късно и децата вече 

бяха там. Момчета се набираха на лостовете, а момичета ги насърчаваха. Ние с Габи 

ги гледахме как тренират. След малко пристигна друга наша приятелка – Сандра и тя 

носеше топка. Така започнахме да играем на „Пиян морков“, след това на „Народна 

топка“ и постоянно се сменяха консулите в играта.  

    След това продължихме с друга интересна игра  „сляпа баба“ . Сандра без да иска 

си удари главата. Тогава аз отидох в къщи и взех лед, за да не се подуе, но нямаше 

нищо сериозно, всичко беше наред. Имахме три почивни дни и те бяха много 

вълнуващи и незабравими. Вечерта, когато си легнах сънувах много хубав сън. Беше 

страхотно, цели три дни почивка на всички мои приятели им беше весело и 

радостно. 
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