Výlet 9. třídy – rafty: 30. 5. – 1. 6. 2019
Po absolvování čtyř
společných let jsme se
s deváťáky
vydali
na
společný třídenní výlet na
rafty do Roudnice nad
Labem. Zda se jim líbilo či
nelíbilo, posuďte sami.
Musím říct, že to byla
správná volba, přestože si
na takovýto výlet jen tak
nikdo netroufne. Hrozně se mi tam líbilo, i když kluci trochu protestovali z lenosti.
Pro některé z nás to bylo poprvé, takže strach z nás
proudil. Počasí nám přálo, bylo krásně. Skoro nikdo
nechtěl jet domů, asi víme proč. Nebylo tam nic, co
by se mi nelíbilo, moc jsem si to užila a budu na to
ráda vzpomínat.
Daniela Veselá

První
den
jsme šli na horu
Říp, ale nedošli jsme až na vrchol. Také jsme
skákali
po
proudu
do
kanálu.
Někomu se to
možná líbilo,
ale mně to bylo nepříjemné. Druhý den jsme
mohli jet na raftu a kánoi, druhý den byl lepší.
A poslední den si to někteří užili a nechtěli jet
domů. Mně se výlet líbil a jsem spokojená.
Eva Šmejcová

Byla to sranda svézt se
na raftu, na kterém umělo jen
pár lidí. Druhý den jsme si to
moc užívali. Zkoušeli jsme
i slaňování, ale jen pár lidí.
Někteří se báli. Všichni jsme si
to moc užili.
Lucie Hybrantová

Hned první den jsme šli
ke kanálu. Honza, instruktor, nám vysvětlil, co máme dělat, až tam skočíme.
Myslela jsem si, že se snad utopím, ale
nakonec to bylo dobrý. Večer jsme opékali
vuřty a maso. Druhý den byl super, někteří
na raftu, někteří na kánoi. Několikrát jsme
se vyklopili a náš instruktor Honza nás
převrhl schválně. Měli jsme modřiny.
Večer jsme stříleli z luku. Klidně bych se
vrátila.
Vanesa Šprunglová

Pro všechny z nás to byl hezký výlet, a hlavně nová zkušenost. Všichni jsme
si to užili a klidně bychom tam zůstali déle nebo se tam vydali znovu.
Marie Švábová

Klidně bych se vrátila, moc se mi tam
líbilo.
Petra Vejšická

Mezi pěkné zážitky patří lukostřelba
nebo skoky z rampy do vody. Nejhorší byl
pro mě první den, kdy jsme poprvé
vyjížděli na kanál. Po tomhle jsem si
myslela, že to už další dva dny nevydržím,
ale postupem se to zlepšovalo. Znovu bych
na rafty nejela, ale jsem ráda za tu
zkušenost.
Jana
Čandová

