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Vyrážíme  

na cestu! 







































Horská chata Bílá 







1. DEN 

Ani jsme se nestihli vybalit 
a vyrazili jsme hledat 
pramen Smradlavy! 

Předvedli jsme 
čtyřkilometrový výkon! 

















Po vycházce nás 
čekal výborný oběd! 















Po odpoledním klidu si pro 
nás přišli instruktoři a 

strávili jsme s nimi 
odpoledne plné her! 



Před večeří jsme si užili i 
volnou zábavu! 

 

A kluci si konečně zahráli 
ping pong! 









Ostatní sportovali venku  

 







A co dělaly paní 
učitelky? 



Paní učitelka Travinská si udělala s 
Emou výlet do nemocnice! 



Emi, na tuhle houpačku nikdy 
nezapomeneš!  



A když paní učitelky Prokopová a 
Chybová dohlížely na večerní 
hygienu, zabouchla se p. uč. 
Prokopová v pokoji – upadla 

klika! 

P. uč. Chybová neváhala ani 
chvilku A ROVNOU VYRAZILA 

DVĚŘE !  





Večerní diskotéka 



Teď všichni společně !! 



To nejlepší nakonec !!! 



2. DEN 

Ráno jsme vyrazili do lesa, kde 
jsme plnili nejrůznější úkoly, 
potkali jsme jelena, daňky, 

muflona i jezevce. Našli jsme 
zakopaný poklad a nakonec jsme 

postavili skřítkům domečky  



































A co naše Ema? 
Že váháte !!! 

Tu nezastaví ani  

4 stehy na koleně !!! 
 



Emin nový dopravní prostředek!!! 

Královna koloběžka I. 



Odpoledne v Lanovém centru a 
dětském parku! 

















Večerní stezku odvahy 
zvládli skoro všichni  









 
Roman a Matyáš šli Stezku odvahy 

úplně sami !!! 
Matyáš dokonce vystrašil i paní 

učitelku  



Takhle vypadaly naše pokojíčky!!! 















Nejlepší hlášky   

„A musím se mýt?“ 

 

„Ale já stejně nemám 
ručník!“ 



„Proč používat 
klíče, když máme 

hrubou sílu!“ 



„Je tady ještě vůbec 
někdo, komu netekla 

krev z nosu?“ 

 



„Je třeba zachránit paní učitelky! 
Zabouchly se v pokoji, tentokrát 

všechny tři !!! 

Ještě, že máme Maxima, který je 
zachránil!“ 

 

Děkujeme Maxi  



„Milujeme všichni Anetku! 
Popereme se, kdo ji vyhraje!“ 

 

Paní učitelka: 

„Proboha!“ 

„Počkejte, až si vybere sama!“ 



„Paní učitelko, my 
nemůžeme spát! 

Levitují tady 
papuče!!!“ 



„V ping pongu jsou 
stejně nejlepší 

paní učitelky!!!“ 



Jsme skvělá 
parta! 



p. učitelka Lenka Travinská a 2.B 



p. učitelka Leona Chybová a 3.A 



p. učitelka Petra Prokopová a 4.B 



Budeme rádi vzpomínat! 



 





Bylo tady super! 

Ahoj Příště! 



 


