Nenechte si nikdy ujít třídní výlety
V polovině září (15.9. - 16.9.) se celá naše třída 6. A. zúčastnila seznamovacího výletu, který pro
nás připravila naše nová paní třídní učitelka Mgr. J. Gruntová a paní Mgr. I. Václavková.
Seznamovací proto, jelikož nám přibyli do třídy noví žáci např. z Batňovic.
Po ranním příchodu do školy všichni vypadali nadšeně. „Věci si odložte v hudebně“ zněl první úkol
od paní učitelky Gruntové. „Výlet je součástí výuky, kde platí školní řád stejně jako ve škole,“
poučila nás hned na začátku paní učitelka a seznámila nás s celým programem dvoudenní akce.
Jako první část byla cesta do Úpice, kde jsme navštívili hvězdárnu. Nejdříve jsme v areálu posvačili
a překvapil nás velký prostor. Měli jsme i vlastního průvodce, který nám na začátek řekl: „ Připravil
jsem si pro vás malou prezentaci a poté se vrhneme na dalekohled.“ Prezentace o sluneční soustavě
zaujala opravdu všechny. Dále podle plánu jsme se šli podívat dalekohledem na oblohu. Měli jsme
uhodnout, co zrovna sledujeme. Nebyla to práce lehká, protože se tečka ani nehnula. Kdosi z davu
vykřikl: „Je to Venuše!“ „Ano, je to Venuše,“ potvrdil pan průvodce. Pak jsme se koukali na Slunce.
„Na Slunce se nemůžeme koukat přes normální dalekohled, protože by nám to vypálilo oči,“
upozornil nás pan průvodce. Slunce jsme si tak promítali na bílý papír. Byla to velká žlutá koule bez
jediného černého flíčku. Dokonce jsme i pomocí dalekohledu a promítačky propálili papír. To
pobavilo a ohromilo všechny.
Náš program pokračoval v Havlovickém sportovním areálu. Zde jsme se vyřádili. Povedl se mi
husarský kousek, nečekaně se projevil můj talent k defektům. „ Ježíšííí!“ vykřikla paní učitelka
Gruntová, když jsem jí opravdu, věřte mi, nechtěně polil její horkou kávou.
Po dostatečném závalu zábavy jsme šli na autobus. Poté jsme přišli do školy a začali vymýšlet hry.
Hráli jsme třeba talentmánii, kdy vítěz nešel určit. Až tak jsme byli dobří.
Pak už každý ulehl do svého spacáku. Neusnuli jsme jen tak, paní Gruntová nám vyprávěla pohádku
na dobrou noc. Pohádka byla o Zlobivé Káče a Pavlovi. Po pohádce jsme už usnuli. Jeden den utekl
jako voda a už nám začínal druhý. Druhý den jsme se po vydatné snídani oblékli do sportovního a
vyrazili jsme na další túru k Bílému kůlu. Šli jsme asi hodinu. Cestu do vrchu jsme si zpříjemnili
hrou. Pak jsme konečně dorazili do cíle. „Vy přineste dřevo, vy zapalte oheň...,“ rozdělila úkoly
paní učitelka. U Bílého kůlu jsme si opekli buřty. Stal jsem se hlavním „nařezávačem“ buřtů.
Odešli jsme zpět ke škole.
„Myslím si, že jsme se všichni lépe poznali a doufám, že jako třída budete dobrý kolektiv,“ ukončila
těmito slovy výlet paní učitelka.
Na otázku paní učitelky, jak bychom ohodnotili výlet my, jsem odpověděl: „ Já si myslím, že jsme
se všichni lépe poznali a těšíme se na další takový výlet.“
Výlet utekl jako voda a určitě máme na co vzpomínat. A proto si nikdy nenechte ujít třídní akce a
výlety, kde poznáte lépe své kamarády, kde uvidíte a uslyšíte něco nového a určitě si uvědomíte, že
paní učitelky nejsou jen ty, co rozdávají úkoly a zapisují známky do žákovské knížky, ale jsou
kamarádské a nezkazí žádnou legraci.
Jiří Odrobiňák, 6. třída

Odrobiňák Jiří

