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There are no translations available.

Letos se naše paní třídní rozhodla, že nás zničí v horách. Měli jsme naplánovanou turistickou
trasu dlouhou 15 kilometrů. V osm hodin ráno jsme vyrazili vlakem do Ramzové, odkud jsme se
vydali směrem na Paprsek. Po pár metrech mírného kopce byla takměř polovina třídy zcela
vyčerpaná, a tak jsme museli dělat krátké pauzy na pití a odpočinek.

Vidina dobrého oběda nás hnala dopředu, a tak jsme na ten Paprsek přeci jen došli. Každý
okamžitě využil bezplatného wifi připojení a objednali jsme si jídlo. Zanedlouho se na
sociálních sítích začaly objevovat fotky našich obědů. Po zhruba hodinové pauze a nabrání
nových sil jsme vyrazili na chatu, ve které jsme měli být ubytovaní. Po necelých třech hodinách
chůze v nebezpečném horském terénu byli všichni opět vyčerpaní a zralí možná tak na to
uhynout někde v divočině. Nakonec jsme ale vynaložili poslední síly a na chatu přece jen došli.
Počas cesty každý mluvil pouze o tom, že jakmile přijde na chatu, okamžitě usne.

Když jsme ale spatřili krásný velký bazén, voleybalové hřiště a pinpongové stoly, rázem nás
ospalost přešla a všichni se tak rozdováděli, že nevěděli, kam dřív skočit. Většina z nás se
nahrnula do bazénu, který nám po celém dni na slunci přišel vhod. Poté byl čas večeře a
následné opékání špekáčků. Večer jsme si zahráli židličkovanou a následovala stezka odvahy,
kterou jsme naštěstí všichni ve zdraví přežili. Už ráno si nás adoptoval jeden toulavý pes, který
s námi šel celou cestu. V noci vyl na měsíc a strašil nás při plnění úkolů ze stezky odvahy.

Ráno si každý oddechl, že nemusíme běhat ranní rozcvičku, kterou nám paní učitelka tak moc
slibovala. Nasnídali jsme se, pobalili si věci a vyrazili do Starého Města, odkud jsme jeli vlakem
domů.
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