Školní výlet – Laser game
Ve středu 16. listopadu 2016 se třída 7.A vydala na výlet do Prahy. A co nás čekalo?
Očekáváte hrad, zámek... zkrátka a dobře nějakou památku nebo snad divadlo? Omyl, čekala nás
Lasergame. Ptáte se, co že je to ta Lasergame? Především je to kolektivní, zábavná, pohybová,
strhující akční bojová hra, ale o tom si povíme později.
V osm hodin ráno jsme se sešli na nádraží, koupili jsme si lístky a zhruba o 20 minut později
jsme odjeli z Lysé nad Labem. Naší konečnou stanicí byla zastávka Praha - Horní Počernice. Cesta
to tedy nebyla dlouhá a utekla nám velmi rychle, takže čas na spánek nebyl takřka žádný. Z vlakové
zastávky jsme to měli kousek na autobus, který nás dovezl na Černý Most. Ani jsme se nestihli
pořádně rozkoukat a už jsme byli ve velkém nákupním centru, kam většinou jezdíme do kina nebo
na různé nákupy. My jsme ale nakupovat nejeli, ale přijeli jsme se bavit a stálo to za to, tak se
pojďte bavit s námi :)
Po příchodu na místo jsme si odložili věci, nasvačili se, a poté se rozdělili do třech týmů.
Před začátkem hry jsme byli seznámeni s pravidly i s tím, jak zbraně fungují a jak se máme při
hraní chovat a na co si dávat pozor. Každý z hráčů měl svou laserovou zbraň a vestu, na které byly
senzory, do kterých se musel jiný hráč trefit. Pokud měl hráč dobrou mušku a trefil se, nastalo
omráčení soupeře na 5 vteřin, a teprve poté mohl soupeř zase hrát. Hra využívá nejmodernější
technologie, včetně infrapaprsků a laserů. Hrací plochu tvoří temné bitevní pole, které má rozlohu
takřka 400 m2 a je inspirováno počítačovými hrami, kde bojujete proti nepřátelům, schováváte se v
různých skrýších, zákoutích a za různými překážkami, které jsou všude kolem vás. Každá hra trvala
12 minut a každý tým hrál celkem tři hry. Po každé hře jsme hned dostali výsledky, a tak jsme
mohli vidět, kdo koho a kolikrát trefil a také kdo střílel do vlastních řad. Mezi hrami se žáci v
týmech radili, jak zlepšit taktiku, aby bylo jejich výsledné skóre co nejlepší. Někteří žáci se však
věnovali odpočinku, protože je tato hra poměrně dost pohybově náročná. Všichni byli nadšení, ale
náš čas se v laser aréně blížil ke svému konci.
Po všech těch hrdinských výkonech v aréně žáci dostali rozchod. Můžete hádat, kam se
takřka všichni vydali... ano přesně tak, tím místem se stal McDonald... jak jinak. Všichni jsme se
zde občerstvili, někdo více a někdo méně. Poté nezbývalo nic jiného než dojít na autobus, vrátit se
zpět na nádraží a odjet vlakem do Lysé nad Labem. Nikdo z nás to nečekal, ale lasergame je
skutečně skvělá hra, která bavila kluky i holky. Všichni byli nadšení a určitě si tento výlet
zopakujeme.
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