
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nabídkový list akcí URSY na rok 2012 

 Na výpravu jsme 

přijeli s Lukynem o den 

déle, protože jsme 

tancovali na věnečku. 

Ráno trošičku pobolívala 

hlava, ale jinak fajn. Po 

příjezdu do Neškaredic 

jsem byl úplně mrtvej. 

Byl jsem rád, když jsem 

si šel lehnout. Výprava 

byla dobrá. See you 

soon! Vašek 

 

 

 

 Dne 16.12 jsme jeli na výpravu do Neškaredic, jako vždy zabrali pokoje a šli na večeři 

(jen chleba). Zatím nás bylo málo, takže se nic nehrálo. My jsme hráli svou hru, která vás 

určitě nezajímá. Večer asi o půlnoci jsme začali kecat, protože vypadl proud a bylo jsme 

po….bylo to asi takhle, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí. A my vzápětí vstanem, lehnem, vstanem, 

lehnem. Také jsme přenášeli Kajdu a proto vznikl název skupiny VIP (velmi inteligentní 

pošuci). Ráno jsme se probudili a odpoledne šli hrát nějakou hru na schránky. Večer jsme hráli 

hru o dárky. Tenhle večer jsme usnuli hned = byli jsme unavení. Večer jsme hráli videostop, 

ráno jsme si sbalili zvonky a jeli dom. VIP Evuša 

 

 

 

 Bylo to tady moc 

fajn. Když jsme jeli 

vlakem, tak to bylo dobrý, 

hráli jsme hry o dárky. 

Dobře tady vaří. Je to 

dobrý. Vyráběli jsme např. 

zvonečky a perníky. Prostě 

to tady je fajn. Týnka 

 

 

 

 

 

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

 Ahoj, tady Kája, 

tedy teď už madam 

Prýtová Doufám, že se 

Vám na naší zahajovací 

výpravě líbilo, 

představila se vám část 

učitelského sboru, 

zahráli jsme si spoustu 

her, došli si pro 

žákovské knížky, koupili 

si hůlku, na kterou jsme 

si sami vydělali peníze. 

Tímto hodnotím výpravu 

jako úspěšnou. A to 

jídlo…ummm těšíme se 

na příště. Madam 

Pomona Prýtová 

 

 

 Vánoční 

výprava. Jelikož 

osazenstvo z Benátek šlo 

na věneček velkých 

kluků, nezbylo mi nic 

jiného než se vydat pro 

tři Ursiány do Lysé. 

Hlavně, že nám Pája říká 

ať nechodíme dozadu, 

tak sedíme ve 4 vagónu 

od konce, bohužel ten se 

v Nymburce odpojuje, 

po rychlém přesunu 

jedeme dál a šťastně se 

dostáváme do Kolína, 

odkud nás auta vezou do 

Neška. Ustrojíme 

stromek pod něj dáme 

dárečky a co se nestane? 

Vypnou proud. Můj 

skvělý program je 

odložen.. Jinak výprava 

postupuje standardním 

způsobem, hry, otrávené 

výrazy dětí, všude 

bordel, menší výměna 

názorů na denním 

programu. Chyběla mi tu 

Jarmilka (chudák 

vydělává na Silvestra). 

P.S o nic si nepřišla, 

P.P.S děti byli skvělí 

s láskou Severus Snape 

 

 
Vašek 

 
Klára 

 
Snape 

 
Prýtová 

 
Týnka 

 
Evuša 

 V pátek jsme přijeli na výpravu, nelíbilo se mi, že jsme 

hráli naši hru. Naše skupina byli modři a vyhráli jsme. Jídlo bylo 

moc dobré. Téma je Harry Potter. Museli jsme si také získat 

hůlku. První noc jsme kecali do tří do rána. Ráno jsme měli 

bojové cvičení s Kájou. Ahoj Klárka 

 

 

 

 

 

 

 
 


