
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nabídkový list akcí URSY na rok 2012 

 Dne 3.2 jsme jeli na 

výpravu do Benátek. Přijeli 

jsme a šli si zabrat spaní, 

prvně jsme s holkama 

mysleli, že budem spát 

v 1.patře, ale nakonec jsme 

spali na půdě. Další den jsme 

jeli do Prahy, kde jsme 

navštívili dvě muzea, jeli 

metrem a tramvají. Nakonec 

v neděli jsme měla narozky a 

po obědě jsem dostala pohár 

a všichni mi zazpívali a 

popřáli vše nejlepší 

k narozeninám. V sobotu a 

v neděli jsme hráli florbal, 

děti proti vedoucím. Bylo to 

fajn. Kája Štěrbová 

 

 Dne 3.2 jsme jeli do Benátek. Když 

jsme si vybalili, šli jsme se koukat na 

Herryho. Po Herrym jsme se koukali na 

několik dalších filmů. Šli jsme spát. V sobotu 

ráno jsme šli na snídani. Po snídani jsme jeli 

do Prahy, kde jsme šli do muzeí. Večer jsme 

přijeli zpátky do Benátek. V neděli měla 

Kája Štěrbová narozeniny. Honzík 

 

 Šli jsme z Nymburka do Poděbrad. Bylo to super. Hráli jsme různé zábavné hry. Opékali jsme buřty a špízy, brambory 

 Dne 3.2 jsme jeli 

na výpravu do Benátek. 

Přijeli jsme a šli se 

ubytovat. Já přijela o 

hodinku později. Večer 

jsme se přestěhovali 

nahoru do nových 

místností. Ráno v 6:45 

jsme vstávali, protože jsme 

jeli do Prahy. Jeli jsme 20 

minut autobusem a 24 

minut metrem. Poprvé 

jsme šli do muzea.  

Jmenovalo se Národní 

technické muzeum. Potom 

jsme šli do muzea strašidel 

Měli jsme štěstí, protože 

před muzeem byl Mc 

Donalds. A do posledního 

muzea jsme šli do 

policejního. Potom jsme se 

vrátili k metru a do 

autobusu. Vrátili jsme se 

v šest hodin. Večer jsme 

hráli florbal a před obědem 

jsme šli hrát po parku 

vracečku. Spongebob Evik 

 

 Další slunečná, ale 

velmi mrazivá výprava je za 

námi. Výlet do pražských 

muzeí byl moc hezký, akorát 

mě mrzelo, že zájem našich 

dětiček moc velký nebyl. 

Představte si, že v muzeu se 

musí, aby jste se něco 

dozvěděli číst. To je hrozný 

co? No, ale alespoň jsme 

viděli nějaké kulturní 

památky. Jak už jsem říkala, 

byla strašlivá zima, takže ve 

škole byl už jen odpočívací 

večer. Tedy kromě několika 

málo nezničitelných jedinců, 

kteří hráli asi dvě hodiny 

florbal. Pa a příště 

v Rejdicích. Veronika 

 

 
 

Kája 

 
Verča 

 
Honzík 

 V pátek jsme 

dorazili do Benátek kolem 

7 hodiny večer. Vybalili 

jsme si a zabrali místa na 

spaní a děti šli do 

tělocvičny hrát hry. 

V sobotu jsme vstávali 

moc brzy. Jeli jsme do 

Prahy do několika 

muzeích. Byli jsme 

v technickém, strašidelném 

a v policejním muzeu. Byla 

hrozná zima, naštěstí jsme 

jezdili všude metrem. 

V neděli jsme hráli na 

kytaru. Půjdeme obědvat a 

pojedeme domů. Verča 

Majerčáková 

 

 
Evik 

 
Veronika  

 

 


