
VLTAVA 2017 

 Výlet se mi líbil. (Tom Vil.) 

 Nejvíc TOP výlet. Strašně moc jsem si ho užila s těma 

nejlepšíma lidma. (Eliška) 

 Výlet byl super, klidně bych si to zopakovala. Hlavně naše 

koupání bylo nejvíc super. (Jana) 

 Voda je a bude nezapomenutelná. Byli s námi ti nej učitelé. 

Strašně moc děkuju. Dala bych si to ještě jednou. (Niky) 

 Voda se podle mého názoru povedla, vše se povedlo a měl 

jsem z toho dobrý pocit. Klidně bych si to zopakoval. 

 Nelituji, že jsem jel. 

 Postavil se mi chlup na zádech a taky jsem se přestal bát 

vody. Příroda a klid. 

 Nejlepší byla jízda na raftu a kánoi, ale také večery. Bylo 

hodně srandy. 

 Prožil jsem skvělé dobrodružství a zpěv u ohně byl taky 

super. 

 Moc se mi líbilo, i když jsem byla největší hysterka celý výlet. 

Bylo to úžasný, ale stejně nejlepší bylo, když jsem se 

s Jájinou převrhla na lodi. Jana chytala první pádlo a pak 

brýle. A já první brýle a pak teprve pádlo. 

 Mně se to moc líbilo a šla bych zas. 

 Poslední výlet s nejlepší partou a nejlepšíma paní 

učitelkama jsme si moc užili. Děkujeme učitelům za 

nádherný program a užité 3 dny. 

 Náš poslední výlet jsem si velice užil. Jsem rád, že jsem jel, i 

když se mi moc nechtělo. Ničeho nelituji. Doporučuji všem, 

aby se někdy s rodinou nebo přáteli vydali na Vltavu. Je to 

zážitek na celý život. Jediné, co mě mrzí je, že naše třídní p. 

učitelka nemohla jet. (Tomáš S.) 

 Bylo to krásný, hned bych jela zas. Deváťáci jsou nejzlatější 

třída, se kterou jsem někde byla – absolutně hodní, vzorní, 

spolehliví (až teda na pár drobných a vtipných výjimek) 

Děkuju, že jsme s vámi s mojí rodinou mohli jet. Díky tomu je 

z Jolanky (dcery) už ve 29 měsících vodačka! P.S. Bolí mě 

holeň. 


