
NA VODĚ 
 
    Ve dnech 19. - 22. 10. měli žáci naší školy možnost zúčastnit se školní akce, 
tentokrát v rámci tematických dnů. Mnozí z nás už jazykový výjezd na Malou Skálu 
absolvují opakovaně. Každý výjezd je zaměřen na jiný sport, letos přišly na řadu rafty.  
 
   Výlet započal cestou k půjčovně raftů, kde nám instruktor předal informace a 
potřebné vybavení ke sjíždění řeky. Celkem měla naše skupina půjčeno devět raftů. 
Na tom našem se uhnízdilo šest holek. Zhruba dvě hodiny jsme se plavili po řece 
Jizeře. Dokonce jsme sjeli jeden jez. Všichni se hrozně báli, ale nakonec jsme se 
shodli, že to byl nejlepší zážitek z celého dne. Náš adrenalinový výlet skončil v 
Dolánkách u Turnova. Jelikož jsme byli vyčerpáni z veslování, většina žáků jela vlakem 
zpět do penzionu.               
  
   Když jsme se nadšeni vrátili zpět do penzionu, Maky se zeptala Hany Doležalové, 
naší třídní učitelky: „Jak vás, paní učitelko, napadly zrovna rafty?“ Paní učitelka bez 
zamyšlení odvětila: „Protože se nacházíme hned u řeky Jizery a úplně to k tomu vybízí. 
Je to taková atrakce, která určitě stojí za vyzkoušení“.   Ale Maky byla zvědavá dál:                             
„A jak dlouho už pořádáte tyto jazykové výjezdy?“ Paní učitelka poněkud váhavě 
odpovědděla: „To nevím přesně, ale asi to bude okolo čtrnácti let.“   
                                                                                                                               
   K večeři jsme měli za odměnu pizzu a poté jsme zhlédli videa z předešlého dne.  
Rozhodovali jsme, která skupina natočila nejlepší filmovou ukázku a překvapivě se 
nám podařilo zvítězit. Výherce získal bonbóny a lízátka. Zanedlouho začala diskotéka. 
Ze začátku to nebylo ono, ale nakonec se nám podařilo roztancovat celý sál. 
Diskotéka probíhala až do půlnoci.   
 
   Bylo dost pozdě, a proto jsme se odploužili do svých pokojů. Kolem jedné hodiny 
ráno slyšíme strašidelnou hudbu před naším pokojem. Po chvilce se rozrazily dveře a 
učitelé na nás vybafli. Byl to docela šok. Pěkně nás „uložili“ ke spánku!  
    
   Tento „jazykáč“ byl nejlepší ze všech, kterých jsme se účastnili.  Moc jsme si ho všichni užili 
a zároveň jsme  poznali spousty nových lidí. Příště určitě pojedeme znovu.  
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