
                   Výlet 7.A do ZOO
7.A se rozhodla jet na jednodenní výlet do Zoo.
7:00 přijel autobus ke škole.
7:10 jsme všichni seděli v autobuse a odjížděli od školy.
7: se Tomášovi Koňarikovi  udělalo špatně, autobus musel zastavit 
a Tomáš odběhl zvracet.
7:45 to dva žáci nevydrželi a museli si zapálit cígo. Paní učitelka to 
neřešila a zapálila si taky.
8:00 Tomáš zase zvracel a pozvracel Lukáše.
8:15 Michal a Radek vytáhli z batohu dvě piva.
8:45 se třída 7.A blíží k plzeňské zoo.
9:00 jsme vystoupili z autobusu.
9:05 jsme došli ke klokanům, Tomáš byl tak šťastný, že viděl 
klokana, že skočil za ním a začal si s ním hrát. Všichni se za něj 
styděli a šli dál.
9:15 si Vojta koupil párek v rohlíku a hodil ho tygrovi. Vůbec ho 
nezajímalo, že je tam MAXI nápis NEKRMIT.
9:30 jsme se koukali na tučňáky, Lukáš se je snažil napodobovat.
9:35 na Lukáše začali skákat tučňáci.
9:40 se Lukáš dostal s modřinami do bezpečí. 
10:00 jsme šli ke stánku s občerstvením.
10:10 už jsme pomalu snědli to, co jsme si ve stánku koupili. 
10:30 jsme celá třída začali týrat nebohé velbloudy.
10:15 jsme si sedali na velbloudy.
Do 11:00 jsme měli rozchod po zoo.
11:05 už jsme se všichni sešli u lvů.
11:30 za námi běžel Tomáš Koňarik.
11:35 celá třída sledovala sovy. Michal vyběhl pryč a začal otvírat 
všechny klece.
12:00 v zoo vypukla panika, všichni zákazníci utíkali pryč. Naše 
třída byla bez obav. 
12:30 to paní učitelka nevydržela, praskly jí nervy a musela si dát 
cigáro. Kluci neváhali a zapálili si sní.
13:00 přijeli veterináři chytat zvěř.  
14:00 trvalo to dlouho, než pochytali všechna zvířátka.



14:15 už bylo všechno v pořádku. U okýnka s pitím jsme si dali 
pivo.
14:30 už jsme se pomalu balili, že pojedeme domu.
14:45 na nás čekal autobus.
14: 50 jsme seděli v autobuse a jeli jsme domů.
Ve 15:30 už jsme se nudili, protože jsme si už všechny zážitky 
řekli.
16:00 jsme dorazili ke škole. A rozloučili jsme se s paní učitelkou. 
Moc jsme jí za tento výlet děkovali.


