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Školní výlet 1.A 
 

24. května naše třída byla 

v Dinoparku ve Vyškově. Viděli 

jsme 3D kino a hýbací dinosaury a sochy 

dinosaurů a kozy a zvířátka. Moc se mi 

tam líbilo. 
Verunka Macháčková 

 

Naše třída byla 24. května v Dinoparku 

Vyškov. Byli jsme v 3D kině. Viděli jsme 

zvířata a také dinosaury a moc se mi 

líbily slépky. Líbilo se mi vše.   
Barunka Pilařová 

 

24. května jsme byli se třídou na výletě 

v Dinoparku Vyškov. Byli tam hýbací 

dinosauři, bylo tam 3D kino a jeli jsme 

vláčkem. Bylo to supr! 
Vašík Škorec 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklovýlet třídy 6.B do Ostroţské Lhoty  

Ráno jsme si dali sraz u rybníka na cyklostezce. Všechny 

zaujala štěňata, která byla taky kousek od stezky. Kdyţ přijela paní učitelka, 

vyjeli jsme směrem ke Lhotě. Některé děti jely pomaleji, proto jsme zastavili. 

Děvčata jela blízko za sebou. Markéta prudce zastavila, za ní Karolína a Natálka. 

Zuzka to uţ ale nedobrzdila a hned byla bouračka. Odnesla to odřená kolena a 

spadlý řetízek od kola. Nakonec jsme v pořádku dojeli, i kdyţ těch spadlých 

řetízků bylo více. 

Kdyţ jsme přijeli na stadion dali jme si přestávku na odpočinek a zahráli fotbal 

na hřišti. Kristýna tu našla krásného krtka. Potom jsme jeli na jejich dětské 

hřiště, kde se nám moc líbilo. Nejlepší byla houpačka, kde se všichni pořádně 

pohoupali. Nakonec jsme se zastavili v cukrárně. Kaţdý si dal něco dobrého na 

zub, načerpal sílu na zpáteční cestu. I kdyţ bylo chvílemi pořádně zamračeno, tak 

jsme nezmokli a v pořádku dojeli domů. 
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ŠKOLNÍ  VÝLET  2.A  DO WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA V BOSKOVICÍCH 

 

Jeli jsme autobusem velmi dlouho. Kdyţ jsme přijeli do westernového městečka, 

šerif nás svolal na náměstí a řekl nám, co a jak. Pan šerif nás odvedl do arény, 

kde bylo vystoupení s Indiánem a koňmi. Potom jsme měli různé atrakce, 

například tetování, házení tomahavkem, střílení z luku a jiné. V bance jsme si 

museli vyměnit peníze za dolary a těmi jsme platili ty atrakce. 

Potom jsme měli ještě další představení s pistolemi, mohli jsme si zkusit, jak je ta 

pistole těţká. Poslední představení byl Zoro, který lasoval. 

To bylo všechno, nasedli jsme do autobusu a jeli domů. Před cestou jsme dostali 

westernové noviny a časopis. Moc se nám výlet líbil a klidně bychom si ho 

zopakovali. 

Děti ze 2. A 
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ŠKOLNÍ VÝLET 2.B DO WESTERNOVÉHO 

 MĚSTEČKA V BOSKOVICÍCH 

Co se nám tam nejvíc líbilo? Co jsme tam dělali? 

Adam: Nejlepší bylo divadlo, koně a káňata a jak ta káňata 

pouštěli z ruky na ruku. 

David: Nejvíc se mi líbil ţonglující kovboj s pistolemi a jak 

jezdil kovboj na dvou koních. 

Anička a Šárka: Byl tam Zoro, malý kluk Niňa a jeho 

maminka. Nejlepší bylo, kdyţ si Zoro zavolal paní učitelku 

ze 2.A a ona musela drţet v rukách růţe a on jí je bičem 

zlomil. 

Všichni: Nechali jsme si udělat tetování a pomalovat pusu. Rýţovali jsme zlato, 

házeli tomahavkem, stříleli z praku, krmili kozu a jezdili na koni. Bylo tam fajn. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Výlet                                                                       Výlet 

Monika Blahová                                                    Natálie Pomykalová 

Byla tam bílá koza Róza,                                        Paní mě tam malovala, 

U vodopádu bylo mnoho pádu.                               já jsem se však už dost smála. 

Bylo tam i mnoho zlata,                                          Trochu mě to lechtalo 

taky mnoho špinavého blata.                                   na oči i na čelo!! 

Kovbojové se chystali do boje                                Vodopád nám nepustili, 

a hnali se za nimi koně.                                            my jsme se však nenudili. 
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Náš výlet 

Náš výlet byl skvělý! Ale začneme pěkně od začátku. 

 Naše paní učitelka nám řekla, ţe pojedeme na školní výlet do Moravského 

Krasu. Všichni se radovali. Slyšel  jsem : „Hurá!“ „Hurá!“ „Jóóóó!“ Já jsem se taky 

radoval, měl jsem velkou, mocnou, ohromnou, max radost! 

Tak konečně přišel den, kdy jsme vyrazili. Ještě předtím jsem se pořádně sbalil a 

jeli jsme. Cesta byla dlouhá, ale dojeli jsme. Zastavili jsme na parkovišti, paní 

učitelky šly koupit lístky a pak pro nás dojel vláček. Nebyl to vlak, co jezdí po 

kolejích, ale po silnici. No a ten vláček nás zavezl do Punkevních jeskyní. 

Vystoupili jsme a šli. Byl jsem nadšený! Viděl jsem doopravdické krápníky. Vyšli 

jsme z jeskyní a byli jsme na dně propasti Macocha. Bylo to úţasné! Pak nás 

naloţili na dvě lodičky a provezli nás další jeskyní. 

No a potom jsme šli na místo, kde se pohybovala nahoru a dolů kabinková 

lanovka a vyjeli jsme nahoru na propast Macocha. 

Pak jsme odjeli do Sloupsko – Šošůvských jeskyní. Bylo to tam zajímavé. Děcka 

viděla netopýra a já jsem viděl krápník, který mně připadal jako český lev. 

Nakonec jsem pokupoval 

babičce, dědovi, taťkovi a 

mamce suvenýry a doma 

jsem to všecko rozdal. 

Všichni mně za to děkovali. 

Tak to krásně skončilo, ţe si 

to neumíte představit! 

 
Napsal: Eric N. Hajduch 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výlet do Olomouce 
 

Plánování našeho školního výletu bylo od začátku školního 

roku velice sporné téma. Kaţdý chtěl někam jinam, kaţdému 

se něco nelíbilo a zkrátka jsme se nemohli vůbec dohodnout. Pak přišel od p. 

učitele Ţajdlíka návrh. Chtěl s námi a s druhou třídou našeho ročníku sjíţdět 

Vltavu, tedy jet na rafty. Bohuţel (nebo díky bohu) se opět díky naší mizerné 

domluvě nic nekonalo. Někteří chtěli, někteří ne. Některým vadilo, ţe jedeme 

s druhou třídou, a tak jsme byli opět na začátku…  

Nakonec jsme se po dlouhém dohadování domluvili, ţe uděláme dvoudenní výlet 

do Olomouce. Měli jsme jet 16. června, ale z důvodu stávky odborářů jsme výlet 

museli posunout o několik dní. 

  3.A 

 
 
8

.
B
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9.A 

Jeli jsme ráno v úterý 21. června. Rodiče nás dovezli na vlakové nádraţí do 

Starého Města a kolem 8 hodin jsme odjeli. Rozhodli jsme se pro vlak, protoţe 

z předchozích výletů se nám cestování vlakem zalíbilo rozhodně nejvíce.  

Dojeli jsme do Olomouce, z Olomouce do Radíkova, nechali si tam věci a pak 

zpátky do Olomouce na historické památky. Mezitím se ovšem hodně rozpršelo a 

všichni jsme byli mokří, naštěstí nepršelo celé odpoledne. Večer jsme pobíhali 

kolem chatek a hráli různé hry. I kdyţ večerka byla jasně stanovena, myslím, ţe 

aţ na pár výjimek nikdo pořádně nespal .  

Na druhý den  jsme navštívili baziliku na sv. Kopečku a chrám sv. Václava.  

Protoţe jsme si chtěli něco nakoupit zajeli jsme do nákupního centra Olympia. 

Pak jsme mířili na vlakové nádraţí. Domů jsme dojeli všichni celí. I kdyţ mnoho 

nás bylo opravdu vyčerpaných, nevyspalých. O tom svědčilo i to, ţe spousta ţáků 

zůstala následující den doma aby si odpočinuli a nabrali síly na zbývajících pár 

školních dní.  

Je těţké zhodnotit všechny výlety a říct který z nich byl nejlepší, protoţe kaţdý 

byl o něčem jiném. Jiné místo, jiné záţitky. Ale určitě můţu za celou třídu říct, ţe 

tenhle výlet se i přes velké obavy a nezdary opravdu vydařil. Někteří říkají, ţe 

byl ten nejlepší. Uvidíme za rok a porovnáme s Prahou, na kterou se uţ teď moc 

těšíme !!  
Julie Kohutičová 

 

Výlet do Prahy 
Dne 8. 6. 2011 jsme vyrazili do Prahy. V brzkých 

ranních hodinách jsme se všichni potkali na nádraţí ve 

„Staráku.“  Byla legrace vidět všechny své spoluţáky i 

paní učitelky v rozespalém stavu. Kdyţ k nástupišti 

přijel vlak, všichni se rozběhli jako splašení, zabrat si nejlepší kupé. Cesta 

vlakem byla dlouhá, ale veselá. 

 Po příjezdu do Prahy jsme se museli opět tahat s těmi těţkými kufry na 

metro a doufali jsme, ţe uţ budeme brzy na ubytovně. Po ubytování jsme měli asi 

hodinovou pauzu na odpočinek, pak jsme se opět vydali na cestu. Naše cesta 

vedla přes Václavské náměstí, Staroměstskou radnici a prohlídkou Národního 

divadla. Díky tomu, ţe průvodce byl původem z Moravy, mohli jsme si 

prohlédnout Prahu i ze střešní terasy Národního divadla. Ten kdo chtěl, měl 

moţnost jít na představení do ND Konec masopustu. Představení bylo poněkud 

zvláštní, někteří si raději zdřímli. 

 Druhý den jsme se ráno pořádně „nadlábli“ a poté se opět vydali na cestu. 

Prohlídku jsme začali Karlovým mostem a poté jsme navštívili Praţský hrad, kde 

jsme viděli chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku, která byla hodně 

zajímavá. Třetí den si kaţdý mohl vybrat, co bude ve volném čase dělat. Na 

výběr jsme měli buď Vyšehrad, nebo rozchod.  My jsme byli na Vyšehradě a byla 

to moc příjemná procházka. Poté jsme ihned naskočili do metra a utíkali na vlak. 

Ve vlaku jsme měli menší problém s našimi místy. Jiná škola jedoucí také 

z výletu nám zasedla, ale nakonec jsme si prosadili svou. Po příjezdu jsme byli 

smutní, ţe to tak rychle uběhlo. 

Byl to náš nejlepší společný výlet !!!  
9.A
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Školní výlet 3. B a 4. B 

 

Představte si absolutní tmu. Tmu tak hustou, ţe si v ní 

nevidíte ani na špičku nosu. Tak přesně takovou jsme zaţili, kdyţ nám paní 

průvodkyně zhasla světlo uvnitř Javoříčských jeskyní, kam jsme vyrazili na 

školní výlet. Sice jsme museli zdolat prudký kopec a několik schodů, ale stálo to 

za to. Krápníková výzdoba byla nádherná, a kdo zapojil fantazii, viděl v ní 

zasněţený les, madonu s dítětem, parník, ţelvu, medvěda a pohádkové postavy. 

Největším záţitkem byla záclona, kterou nám paní průvodkyně nasvítila, a proto 

vypadala jako opravdová. Uvnitř byla také studánka, kam si někteří hodili 

drobné penízky pro štěstí. Kdo neměl bundu, asi pěkně prochladl, protoţe jsme 

byli padesát pět metrů pod zemí a byla tam pořádná zima.  

 

Druhým cílem našeho výletu byla 

hrad Bouzov, který je známý tím, ţe 

se na něm natáčela spousta pohádek. 

A nebylo tomu jinak ani 7. 6. – v den 

našeho výletu, kdy se tam natáčela 

pohádka O dvanácti měsíčkách. 

Během prohlídky jsme viděli 

nádherné komnaty, zbrojnici, kapli a 

v hudebním sále jsme si dokonce i 

zazpívali. Na nádvoří byla studna 

hluboká čtyřicet metrů, o čemţ se 

přesvědčily Matějovy brýle, které mu 

tam spadly, kdyţ se nad studnou 

nakláněl. V podhradí jsme si 

nakoupili drobné dárečky a sladkosti.  

 

Počasí nám vyšlo, výlet se zdařil a aţ 

na to příšerné vedro v autobuse na 

zpáteční cestě to bylo super.  

 
Napsali ţáci 3.B  
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Výlet do Moravského krasu 4. A 7. 6. 2011 

 
Vyjíţděli jsme v 7.00 hod. Autobusem jsme jeli přes dvě 

hodiny.  K první jeskyni jsme jeli vláčkem. Posvačili jsme a šli 

jsme do Punkevní jeskyně. Tam jsme viděli stalaktity, stalagmity a stalagnáty. 

Pluli jsme na loďkách. To se mi líbilo. Nejvíce mě v té jeskyni zaujaly dva 

krápníky, které byly pět centimetrů od sebe, ale nikdy se nesetkají. Nazývaly se 

Věční milenci nebo Romeo a Julie. Kdyţ jsme vypluli z jeskyně, šli jsme k lanovce 

a vyjeli jsme na propast 

Macochu. Tam jsme nakoupili 

dárky. Pak jsme byli v druhé 

jeskyni, kde byla kostra medvěda 

jeskynního. A potom hurá domů. 
Kristýna Ondrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A ve člunech  

Dne 2. června jsme se vydali na výlet do Olomouce. Tam náš 

čekal bohatý program, který pro nás připravili instruktoři zábavného centra 

Proud. Cestou tam jsme se přepravili vlakem, kde jsme hráli hry a bavili se. 

Do Olomouce jsme dorazili asi v osm hodin. Chvilku jsme měli rozchod a 

občerstvili se. 

Po rozchodu jsme se sešli, abychom mohli jet tramvají na místo, odkud jsme odjeli 

autobusem aţ k Bílému potoku. Po dlouhé cestě jsme byli rádi, ţe si na chvíli 

ulevíme a posedíme. Po chvíli sedění a občerstvování k nám došli instruktoři a 

řekli nám, abychom si šli pro vesty a pádla. 

Poučili nás o bezpečnosti, případném vypadnutí ze člunu a první pomoci. 

Po upozornění jsme se vydali na řeku si vše, co nám řekli instruktoři, vyzkoušet 

s nimi. 

Po chvíli pádlování jsme se rozdělili do šesti skupin a  vydali se zdolat řeku, kde 

jsme pak sjeli přibliţně osmikilometrovou trať. V cíli nás čekalo auto s našimi 

věcmi. 

Měli jsme přibliţně půl hodinovou pauzu, při které jsme měli rozchod a šli si 

dokoupit jídlo a pití do známého obchodu Billa. Kdyţ nám pauza skončila, 

přesunuli jsme se do velkého lanového centra na okraji Olomouce. Instruktoři 

nás seznámili s lanovými pomůckami a poté jsme si zkoušeli jistit a vylézat na 

tréninkové zdi. Rozdělili jsme se na tříčlenné skupinky, ve kterých jsme si 

zkoušeli zdolávat malé překáţky, protoţe ty velké nás teprve čekaly. 
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 5.A 

Všechny tříčlenné skupinky si vyzkoušeli malé překáţky a čekali na povolení 

instruktora přesunout se na ty velké a obtíţné, které byly zavěšeny ve vzduchu, 

přibliţně 12 metrů nad zemí. 

Asi ve čtyři hodiny jsme se chystali  k odchodu a přejezdu na vlakové nádraţí. 

Na vlakovém nádraţí jsme měli také rozchod, kde jsme se znovu občerstvili a 

následně přepravili do vlaku. Cesta nám rychle utekla a zanedlouho jsme se ocitli 

na nádraţí ve Starém Městě, kde si nás vyzvedli rodiče. Výlet se nám velice líbil a 

rádi bychom na podobný výlet jeli i příští školní rok. 
 

Za 6. A napsali Simona Pfeiferová, Markéta Zimčíková, Petr Vozár. 

 

 

 

Výlet 5.A 
 

    Ve čtvrtek 26. května jsme vyjeli spolu s 5.B do Valašského muzea 

v přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm a na Pustevny. Cesta trvala dvě 

hodiny, ale to nám vůbec nevadilo.  

     Nejprve jsme zamířili do Mlýnské doliny, kde jsme viděli spoustu zajímavých věcí. 

Obdivovali jsme starodávné vozy, zjistili jsme, jak fungoval starý mlýn a jak se v něm žilo. 

Ukázali nám lis na olej, zařízení na zpracování vlny a starou kovárnu, ve které bylo všechno 

poháněno vodou z potoka. Mohli jsme si prohlédnout a také koupit krásné výrobky přímo od 

pana kováře, který nám předváděl svoji práci.    

     Potom jsme přešli do Dřevěného městečka. Tam jsme si dali rozchod a mohli jsme si 

prohlédnout staré chalupy, kostel a různé dílny. Také jsme si nakoupili nějaké suvenýry a 

občerstvení. 

     Jakmile jsme skončili prohlídku, vyrazili jsme autobusem směrem na Pustevny.  Tam nás 

vyvezla lanovka, ze které byli někteří  nadšeni, jiní se báli. Cesta nahoru byla super a hlavně 

dost dlouhá, takže si to všichni pořádně užili. Na Pustevnách jsme se rozdělili. Jedna skupina 

zůstala na místě a nakupovala suvenýry, druhá se  vypravila na Radhošť podívat se na sochu 

boha Radegasta. Výstup byl sice dost hrozný, ale všichni jsme to zvládli. Lanovka dolů byla 

zase skvělá a pak už se jelo domů. 
     Výlet se nám vydařil, počasí nám vyšlo, bylo to super. 

Dojmy Nikoly Válkové z 5.A 

doplnila R. Ryšková 
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Školní výlet 5.B 
 

   Ve čtvrtek 26. 5. jsme jeli na školní výlet do Valašského muzea v přírodě 

v Roţnově pod Radhoštěm. Sraz byl na školním dvoře v 7:45. Nastoupili jsme do 

autobusu a vyrazili. Cesta byla krásná, samé zatáčky a samá příroda, aţ jsme 

konečně dorazili do Roţnova. 

    Šli jsme do areálu muzea, kde na nás uţ čekala paní průvodkyně. Provedla nás 

po zajímavé Mlýnské dolině. Viděli jsme dřívější stroje, mlýn a mlýnici, vodní 

pilu, ale nejvíc se nám líbila kovárna, kde byla i kravská podkova. 

   Po prohlídce Mlýnské doliny jsme přešli na druhou stranu do areálu Dřevěného 

městečka, kde jsme měli hodinu a půl rozchod. Mohli jsme nahlédnout do 

dřevěných domků, které ukazovaly, jak se ţilo dřív. Byly tam taky asi ty nejlepší 

preclíky a frgále. Taky jsme si mohli zahrát na rohy lesních zvířat. Pak jsme 

uviděli dřívější kolotoč. Jezdili jsme na něm jako malé děti pořád dokola. To nás 

bavilo nejvíc. Mohli jsme se točit i tou nejrychlejší rychlostí, která byla asi tak 

12km/h. 

   Rozloučili jsme se s muzeem a přejeli jsme autobusem k lanovce na Pustevny. 

Někteří z nás se báli, někteří by to nepřiznali, ale všichni jsme naštěstí strach 

překonali. Z lanovky jsme měli výhled na překrásnou přírodu. Kdyţ jsme na 

Pustevnách vysedli, mohli jsme si vybrat, jestli zůstaneme u stánků, nebo 

půjdeme k soše Radegasta. Bylo třináct dětí a dvě paní učitelky, které chtěly 

vidět sochu. Cesta tam ale byla náročná, protoţe jsme měli moc naspěch. Kdyţ 

jsme asi po deseti minutách přišli k cíli, byli jsme celí upocení. Vyfotili jsme se a 

dotkli jsme se Radegastova opasku, protoţe jak praví pověst, kdyţ se chytíme 

opasku, budeme mít blahobyt. 

Vypadal opravdu bohatě. Abychom 

stihli lanovku, zase jsme skoro 

utíkali dolů, kde si ostatní kupovali 

různé suvenýry.  

   Vrátili jsme se k autobusu a uţ 

nás čekala jen klidnější cesta 

domů. Ale pořád se stávali 

zajímavé věci. Třeba jsme viděli 

srnku, pole a nádhernou přírodu. 

Blíţili jsme se k Hluku a ubíhaly 

poslední minuty výletu s našimi 

spoluţáky a s třídou 5.A. 

   Byl to povedený výlet a všem se 

nám líbil. 

 
Tereza Dostálová 

Tereza Říhová 
Klára Lekešová 

Veronika Kuchařová 
Barbora Tomáštíková 
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7.A + 7.B 

 
 

ZNOJMO A JEHO PODZEMÍ 

Kdyţ se řekne Znojmo, napadne mě jedna věc – znojemské okurky, ale nikdy 

by mě nenapadlo, ţe to můţe být tak pěkné město. Nevím teda, jak to vypadá 

mimo centrum, ale uvnitř v centru (srdci) města je to nádherné. Je tam spousta 

malých úzkých uliček, které jsou plné obchodů a krámků, ale také kaváren, 

restaurací a dokonce i cukrárnu tam mají! Z vysoce tyčící se radnice můţete 

spatřit celé město i jeho okolí. Celé město leţí na sklepech a uvnitř nich je to 

zajímavá podívaná, ale nebudu říkat, co tam je (ať si tam kaţdý zajede sám). 

Jinak Znojmo leţí na kopci, pod kterým teče řeka. Tohle město na mě působí 

velmi příjemně. 
 

HARDEGG 

Teda oproti Znojmu je tato maličká vesnička Hardegg jak se říká ,,prdel světa”. 

Nechci tuto vesničku nijak kritizovat, protoţe je v ní velmi čisto, ani jeden jediný 

papírek, a také je Hardegg olemován příkrými skalami. Z tohohle krátkého 

popisu kaţdému proběhne hlavou, ţe tam musí být krásně, ale já nemám ráda 

tento styl vesniček. Nevadí mi sice, ţe je tam jeden jediný obchůdek, ţe je to tam 

malé. Ale je tam na můj vkus moc liduprázdno.  
 

Dojmy z výletu sepsala Simona Elknerová, 7. B 
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  8.A 

Školní výlet 8.A 
 

O půl sedmé jsme se sešli na vlakovém nádraţí 

v Uherském Hradišti a tam nás přivítal pan učitel Ţajdlík 

s kloboučkem a hned nás polepil lístečky s číslem vagonů a 

kupé.  

Po dvouapůlhodinové cestě vlakem, kde byli všichni rádi, ţe si aspoň můţou sednout,  

jsme dojeli do Pardubic, tam nás čekal minibus a pan řidič. Mohli jsme být rádi, ţe tam 

trefil, protoţe další dva dny to byl pro něho trošku problém.  

První zastávka byla v pevnosti Josefov. Prostě strašná kopa cihel a to jsme ještě ani 

neviděli podzemí, kde to bylo o moc horší, neţ se mohlo na první pohled zdát. Dali nám 

do rukou nějaké svíčky, které trochu připomínaly ţehličku, a v úplné tmě nás s panem 

průvodcem poslali na děsivou cestu podzemními chodbami. Ještě jsme ani nevěděli, ţe 

na konci této cesty nám vezmou i naši jedinou naději v podobě „ţehliček“. 

Po psychicky náročném podzemí si nás převzal druhý průvodce a šli jsme se podívat 

přes náměstí s obrovským nápisem „некурить“ [někuriť] na sochy. Mezi tím jsme se 

stihli vyfotit s děly, kontejnerem a panem učitelem.  

Vrátili jsme se do minibusu a nějakým zázrakem jsme se bez nijakých velkých zajíţděk 

(poprvé a naposledy) dostavili do muzea Boţeny Němcové. Tam si místní děti před námi 

zahrály na školu, mezi tím co jsme si kreslili křídou na malé tabulky nám paní 

průvodkyně řekla něco o historii, koupili jsme si ledovou tříšť a s modrými jazyky jsme 

se zase všichni v pořádku vrátili do minibusu. 

Pak jsme zjistili, ţe pan řidič nemá naši trasu moc nastudovanou. Dalo by se říct, ţe 

vůbec, ale i přesto jsme se přesunuli do Babiččina údolí. Posvačili jsme a pan učitel nám 

oznámil, ţe musíme vyšlapat celý kopec nahoru a minibus nás tam bude čekat. S tím 

však někteří ţáci nesouhlasili a chtěli se nenápadně schovat v minibusu. Bohuţel jim to 

neprošlo a šli se se všemi ostatními podívat na cestu spolu s pohádkovými postavami 

z Babičky a vyzkoušeli si různé úklony, snědli všechen chleba se solí ve mlýně a na 

Starém bělidle zas snědli všechny třešně. Jakoby nám toho jídla nebylo málo, všichni si 

nakoupili trdelníky ve slevě a úplně vysílení nastoupili do minibusu. A to jsme ještě 

nevěděli, co nás má čekat dál. 

Z naučného výkladu pana učitele v autobusu moţná někteří postřehli, ţe dál jedeme na 

další pevnost z 2. světové války Dobrošov. Z toho nebyl nikdo šťastný uţ od začátku, a 

ještě kdyţ nám paní průvodkyně oblečená v dţínách a zimní bundě řekla, ţe je tam 6 

stupňů a budeme muset sejít přes 100 schodů dolů a kolem 200 schodů nahoru, tak by 

se všichni nejraději vrátili zpátky do minibusu a bloudili s panem řidičem dál.  

Ale to se naneštěstí nikomu nepodařilo a všichni jsme ty schody, zimu a děsivé 

prostory, kterým ještě pomáhali spoluţáci s jejich ohromným smyslem pro humor, 

museli projít. Takţe jste mohli prostě jen čekat, ţe na vás z kaţdého rohu někdo nebo 

něco vybafne. 

Potom všem jsme ještě vyšlapali na rozhlednu, kde jsme chtěli všichni utéct do Polska a 

jeli minibusem dál. 

Další zastávka měla být na to, aby se nám koupila snídaně. Všichni chtěli jet zásadně 

do Kauflandu, ale protoţe ho řidič netrefil, museli jsme se zastavil v hypermarketu 

Albert. Ţáci si sice zásob nakoupili dost, jen paní učitelka sehnala všechno aţ na 
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rohlíky k snídani, tak se zastavovalo ještě v populárním Kauflandu, kde nás ale radši 

nevypouštěli z minibusu. 

Pak jsme jeli asi do pět minut vzdáleného domu dětí, do kterého jsme ale s řidičovým 

nadáním pro orientaci hledali cestu nejmíň půl hodiny. Nakonec jsme stejně zjistili, ţe 

se k němu dojet nedá, a tak všechny čekala další „dobrá“ zpráva, ţe si musíme ten 

kopec se všemi taškami a batohy vyšlapat po svých. Kdyţ jsme konečně dopajdali 

k domu dětí, rozdělili si matrace a museli jsme se 

podělit o jedinou sprchu. Do teď sami sebe obdivujeme, 

ţe jsme to zvládli. Všichni jsme se sešli na jednom 

pokoji a dělali jsme si celý večer vlastní program.  

Druhý den ráno, někteří šťastní i po dvouhodinovém 

spánku, jsme měli vstávat v sedm. Ale pan učitel 

byl prostě zase příliš akční a uţ v šest do pokoje 

přišel s foťákem. S málo moţnou nadějí, ţe ty fotky 

nikdo neuvidí, jsme vstali, i kdyţ to pro všechny 

nebylo úplně dokonalé ráno, a zase jsme se podělili o 

jednu koupelnu. 

Po snídani si všichni sbalili a nastoupili do tak oblíbeného minibusu a před námi byla 

hodinová, hrozná cesta na Adršpach. Ne všem bylo úplně dobře, ale nakonec jsme 

všichni v pořádku dojeli. Čekali nás další a další schody, neţ jsme si prošli celou 

zkrácenou trasu, viděli i vodopád, podle příručky křičeli „Krakonošu, daj nám vodu“ a 

on nám ji taky dal. Zase jsme vyfotili další fotky, i kdyţ tam nikdo po té noci nevypadal 

zvlášť dobře, a navštívili jsme zas ten skvělý minibus. 

Před ZOO jsme se ještě všichni povinně převlékli a šli na oběd. Měli jsme rozchod, ale 

většina z nás byla prostě jen ráda, ţe sedí, tak jsme si místo zvířat prohlédli skoro 

všechny lavičky a automaty na colu. Mysleli jsme si, ţe jsme neprošli skoro nic, ale 

podle mapy jsme zřejmě prošli úplně celou ZOO a v polospánku jeli domů. Nikomu se 

domů nechtělo a cesta rychle uběhla, takţe nás za nedlouho uţ čekali naši rodiče a 

sourozenci na vlakovém nádraţí. 

Všem se výlet moc líbil a uţ teď se těšíme příští rok do Prahy  

Veronika Bachanová, Sandra Šuránková 
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Poslední výlet deváťáků- PRAHA 

Bylo chladné, brzké ráno 8.6. 2011 a my, ţáci 9.tříd, jsme se sešli 

ve 4 hodiny na nádraţí ve Starém Městě. Následovala dlouhá 

cesta vlakem, plná skvělých záţitků. Do Prahy jsme dorazili po osmé hodině. 

Potom jsme se jeli ubytovat na Toulcův Dvůr. Naše obavy se naštěstí nevyplnily, 

ubytování bylo pěkné. Následovala první část prohlídky Prahy, která obsahovala 

Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Radnici a Národní divadlo. Po 

společné prohlídce šla část z nás do Národního divadla na představení Konec 

masopustu, ostatní jeli na ubytovnu. 

Druhý den byl pro nás všechny nejnáročnější. Náš plán vypadal takto: Karlův 

most, Kampa, Čertovka, Praţský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Petřín, 

obchodní dům Flóra a noční Praha. Byli jsme z druhého dne vyčerpáni, ale i tak 

jsme šli spát s nadšením do dalšího, posledního dne.  

Den poslední… Ráno jsme se museli sbalit a pak jsme zavezli kufry do úschovny. 

Někteří z nás měli rozchod na náměstí a zbytek ţáků s p. učitelkami šli na 

Vyšehrad. Po druhé hodině náš výlet v Praze skončil. Nastoupili jsme do 

přeplněného vlaku a vydali jsme se - směr domov. 

Výlet byl sice náročný, ale jeden z nejlepších co jsme kdy měli. Praha je nádherné 

město. Náš poslední výlet jsme si všichni uţili, jak se patří. A všichni jsme byli 

rádi, ţe jsme doma. Jak se říká: ,,Všude dobře, doma nejlíp“ !!! 

ţáci 9.B 
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