
DEN PLNÝ ADRENALINU 

Dne 21. října v osm hodin ráno se početná skupina žáků, kteří se přihlásili na 

adrenalinové sporty v rámci tematických dnů, vydala do Radotína. Proč?                                                   

No přece vyzkoušet si adrenalin na motokárách.                                                                                                                            

Jelikož jsme jeli autobusem, cesta netrvala dlouho. Když jsme vstoupili dovnitř areálu, 

uviděli jsme dvě jízdní dráhy. Jedna byla malá, určená pro děti, a na té druhé, větší 

dráze,        se mohlo jezdit až od patnácti. My jsme správně měli jít na tu dětskou, ale 

nakonec nám dovolili, než přišla veřejnost, jezdit na té velké. Za to jsme byli všichni 

velmi rádi. 

 Jelikož jsem si již motokáry vyzkoušela, věděla jsem, jak to chodí. Přesto jsem se ale 

trochu bála. Po prvním objetém kolečku ze mě strach opadl a začalo mě to bavit. Když jsem 

však dojížděla poslední kolo, přestala mi motokára jezdit a musela jsem zavolat na technika, 

aby mi pomohl. Celkem jsem měla zaplacené dvě jízdy a z toho jedna trvala deset minut.  

Na druhou jízdu jsme už museli jít na dětskou dráhu, která mě až tolik nebavila, protože 

byla krátká a motokáry pomalé. Když si každý odjezdil své jízdy, pomalu jsme vyrazili zpět.  

Tím náš program ale ještě zdaleka neskončil. V sedm hodin večer jsme se sešli před 

budovou prvního stupně, kde jsme následně přespali. K večeři jsme si u táboráku opekli 

buřty a zazpívali si písničky. Poté, co táborák dohořel, jsme se přesunuli do tělocvičny,                        

kde probíhala diskotéka. Ta trvala téměř do rána. Super! 

 Motokáry i přespání jsem si užila a myslím, že se to líbilo i ostatním. Jenom mě 

mrzelo, že nás ve škole přespávalo málo, protože někteří nemohli. Zeptala jsem se jednoho 

z účastníků, co se mu za tento den nejvíce líbilo. Tady je odpovědˇ: „Líbilo se mi všechno, ale 

kdybych si měl vybrat, tak zvítězí asi motokáry.“  

     Tematické dny takto zaměřené jsou vhodné hlavně pro ty, kteří se nebojí zkoušet nové 

věci a rádi zažijí trochu adrenalinu. 
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