
Dvoudenní výlet 8.A 

V pondělí 10. 6. jsme se sešli na nádraží v 8:30, spočítali se, koupili jízdenky a 

pak v cca 8:40 nastoupili do vlaku a jeli směr Chřenovice! 

Přijeli jsme, rozdělili chatky a nějak se tam protloukali. Hráli jsme na děsně 

rozladěný klavír, zpívali, hráli fotbal, fotbálek, ping-pong, badminton, bago, aktivity, 

twister a milion dalších her. Dělali jsme, co jsme chtěli! Třeba se jen tak váleli v naší 

chatce, nebo u někoho jiného, a povídali si. No a pak jsme šli na loďky! To bylo 

úplně nejvíc zabitý!  Tak jsme jezdili a samozřejmě, že se někdo převrátil … a Honza 

nás pak skoro všechny zachraňoval. Já tam pak ještě spadla ze schodů do takového 

bláta. Byla jsem po pás ve vodě. Všichni, kdo se namočili, se šli převléknout a usušit. 

Všude pak bylo pověšené oblečení. No pak jsme si zase váleli šunky a dělali si, co 

jsme chtěli. Večer jsme opékali buřty a seděli u ohně. Úplně za tmy Vojta s Ondrou 

tancovali. Ondra jednou zakopl a pronesl: ‚‚Ten pocit, když se zakousnete do 

hlíny!‘‘ Kluci měli repráčky, takže jsme celé dny vyhrávali. Večerka byla kolem půl 

jedenácté, ale nikdo stejně nespal. V chatkách jsme si povídali až do ranních hodin. 

No, a 11. 6. nás učitel v 7:30 vzbudil, vlítnul do chatky a řekl: „Vstávejte, jste 

poslední“! Pak šel do vedlejší chatky ke klukům a zase: „Jste poslední.“ Říkal to 

všem. No tak jsme nějak vstali a šli si udělat snídani. Pak jsme hráli hry, povídali a 

váleli se, nebo šli zase na loďky. Mezitím, co ostatní ještě jezdili, vyndali jsme si s 

Komim, Davidem a Martysem spacáky ven k ohništi (nebyl rozdělaný oheň), lehli si 

na lavičky a zpívali Imposibble, Alkohol, Vyprošťovák atd. Nakonec jsme si museli 

zabalit. Celé dva dny jsme zažívali různá dobrodružství, ale hlavně si to užívali! Bylo 

to moc fajn a všem se výlet líbil! ♥  

Terka 


