
   VÝLET 7.A DO PAŘÍŽE
Čau deňas, včera jsme se vrátili z pětidenního výletu, který trval jen 
dva dny.
Popíšu  ti, jak to asi vypadalo:
7:00 Sraz před školou (dorazili jenom dva, a to řidič s paní učitelkou 
Vochoustovou, zbytek zaspal).
7:10 Postupně přichází ostatní žáci.
7:15 Nastupujeme do autobusu a vyrazíme na cestu do Paříže.
7:20 Hnojílkovi se dělá špatně.
7:25 Hnojílek se zvedá a jde za paní Vochoustovou.
7:27 Hnojílek nestíhá.
7:27:30s Už je to na zemi.
7:28 Smrdí celej autobus.
7:35 Hnojílek usnul s plným sáčkem u pusy.
7:45 Už zase kropí.
7:50 Řidiče asi brzy trefí, neboť se Chroustáčová pere s Kališníkovou 
u jeho volantu.
7:55 Paní Vochoustová je na kinedrilu.
7:57 Právě zjistila, že kinedrelem se nepředávkuje, zkouší čokoládové 
bonbony.
8:00 Přijíždíme k hranicím.
8:01 Řeháček nemá pas a strašně prdí.
8:05 Našel ho Úhoř u Ředkvičky v tašce vedle Ředkvičkových trenek.
8:15 Konečně zpátky na dálnici.
8:20 Řidič náš okřikuje a myslí si, jak je důležitý.
8:23 Rozjíždí se mejdan (Bažantová se začíná svlékat, bohužel to 
není milý pohled).
9:00 Mejdan skončil a zastavujeme na veřejných záchodech kvůli 
Hnojílkovi (zase bude kropit).
9:30 Řidiče chytla křeč do pravé nohy a šlape na plyn.
9:45 Už to krosí na 300.
10:05 Celá třída zvrací, jenom Hnojílek kropí z okna.
10:30 Hnojílka zachytila silniční lampa.
11:00 Učitelka zjistila, že Hnojílek chybí, musíme se vrátit.



11:30 Našli jsme Hnojílka pověšeného na silniční lampě.
12:00 Už se blížíme k Francii.
12:30 Řidič je jak pominutý, už se nám čoudí od gum…
13:00 Řidič se netrefil do hraničního přechodu (vzal to přes pole). 
Mimochodem řidič je asi namol, protože hraniční přechod měří 10 
metrů (jen blbec se netrefí).
13:30 Kořínek si s sebou vzal soupravu dělobuchů a dělá v zadní části 
autobusu pod sedačkami ohňostroj.
13:45 Brzo asi odpadne zadní část autobusu!!!
14:00 Už nám hoří pneumatiky, Kropáčková to z okna hasí domácí 
slivovicí…
14:05 Kropajda zjistila, že to asi neuhasí…
14:40 Autobus sotva jede.
15:30 Už jsme skoro u Paříže.
16:00 Dojeli jsme v Paříži do nejbližšího servisu, vyměnili jsme 
autobus, který byl v nepojízdném stavu, a díky paní učitelce 
Vochoustové, která se záhadně zbláznila, jedeme domů. Tím pádem se 
ruší pětidenní výlet a končí naše dobrodružství.
20:00 Díky tomu, že Olejka zabetonoval řidičovi nohu k plynu, byli 
jsme doma za necelé tři hodiny. Tímto končí moje popisování a o 
výletě asi už psát nebudu, protože ředitel zakázal veškeré výlety do 
zahraničí.


