Školní výlet – Jumppark
Ve středu 12. dubna se vydala třída 7. A se svým doprovodem na školní výlet. Sraz jsme měli na
nádraží v Lysé nad Labem kolem osmé hodiny. Všichni jsme se sešli včas a v půl osmé jsme již
seděli ve vláčku na cestě do Prahy. Po chvilce cesty jsme však již vystupovali na zastávce
Praha-Vysočany. Z nádraží jsme ušli pár kroků na tramvajovou zastávku, kde na nás čekal jeden z
instruktorů JUMPPARKU. Milí čtenáři, ptáte se co je to ten JUMPPARK? Jedná se o místo, které je
určeno pro skákání... ano, skutečně je to tak. Tramvají jsme jeli pár minut a revizora jsme nepotkali,
děkujeme mnohokrát. Vystoupili jsme na zastávce Kolbenova, odkud to byl již kousek na místo, na
které jsme byli všichni zvědaví. Po příchodu na místo jsme byli seznámeni s tím, kde se co nachází
a kam máme jít, a také nám bylo jasně řečeno, že máme být opatrní. Hlavní podmínkou pro pohyb
v areálu bylo, abychom si sundali boty a to jsme zvládli. JUMPPARK je taková větší tělocvična
(hala), kde se nacházejí trampolíny. Před
skákáním ještě proběhla rychlá rozcvička
a instruktáž toho, co se kde smí a nesmí.
Žáci mají můj obdiv, protože skutečně
všichni vydrželi skákat hodinu a půl bez
přestávky. Já jsem skákal půl hodiny a
musím říci, že je to pěkně namáhavé. Po
hodině a půl byli žáci příjemně unavení,
ale to ještě nebyl konec. Poté jsme se
vydali metrem na Černý Most, kde jsme
se posilnili různými a různě zdravými
pokrmy, abychom vůbec měli sílu na
cestu zpět do Lysé nad Labem. Po
hodince strávené v obchodním centru
jsme se vydali na autobus, který nás
dovezl na vlakovou zastávku Praha-Horní
Počernice. Sportovní den jsme zakončili
hrdinským během. Důvodem byl náš,
právě přijíždějící vlak, který jsme spatřili z našeho autobusu. Vše dopadlo dobře a my jsme se
vraceli zpět domů do Lysé nad Labem. Výlet to byl pěkný, fyzicky náročnější, ale doporučujeme ho
všem!
Zapsal Ondřej Šturm

