
Školní výlet – tercie

V březnu jsme se rozhodli udělat  si výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Díky panu učiteli,
který celý pobyt zorganizoval, jsme mohli 20. 6. vyrazit.

Nezačalo nám to zrovna nejlépe, protože jsme zjistili, že vlak má 40 minut zpoždění. Ale to
nám nevzalo dobrou náladu a přes to jsme si čas na nádraží užili.

Po příjezdu do Rožnova jsme byli ubytování ve Sport Campu, kde nám byli přidělené chatky.

Všichni jsme se, ale nejvíce těšili na paintball. Na místě, kde se paintball konal, jsme dostali
instrukce a byli jsme rozdělení do tří týmu. Zahráli jsme si pár her, ale potom začala bouřka, 
a  tak jsme museli  počkat.  Čekání  nám zpříjemnili  učitelé,  kteří  si  pro nás  připravili  hry.
Jakmile bouřka skončila, mohli jsme pokračovat. Byl to nelítostný souboj mezi týmy a každý
jsme si odnesli alespoň malou modřinu.

Po příjezdu zpátky do Campu jsme měli připravenou večeři v podobě boloňských špaget. 

Večer jsme hráli nějaké společenské hry a někteří si objednali pizzu, protože měli ještě hlad.
Poté jsme měli rozchod a mohli tak pobývat v chatkách a chystat se na spaní.

Další den jsme měli budíček v sedm hodin ráno. Sbalili jsme si věci a šli na snídani, kde jsme
měli na výběr z velké škály jídla. 

Dále  v  programu byla  připravená  návštěva  zábavního  parku  Gibon.  V parku jsme mohli
vyzkoušet trampolíny, bumber ball a rodeo býka. Dále jsme si mohli vyzkoušet další věci jako
aquazorm, minigolf nebo jiné.

Okolo poledne jsme dostali hlad, proto jsme vyrazili na oběd opět do Campu Sport. Měli jsme
tradiční kuřecí řízek s bramborem, který všem chutnal.

Páni učitelé vymysleli, že si jako poslední hru zahrajeme na Piráty z Karibiku. Náš úkol byl
prostý neztratit kostky ve hře, ale bylo to těžší, než jsme si mysleli a rychle jsme vypadávali.
Pak už, ale nastal čas vyrazit zpátky domů. Procházkou jsme došli na nádraží a vlakem dojeli
až do Lipníka.

Všichni jsme si výlet moc užili a doufáme, že brzy zase něco takového podnikneme!
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