
                                                      Výlet  do ZOO

  7:00   Nástup do autobusu
  7:05   Odjezd autobusem
  7:10   Opakovaný příjezd ke škole, Pepík a Zdenda se zapomněli
  7:15   První žvejka dopadla na protijedoucí trabant
  7:20   Chlupatý řidič si prdne a učitelka má hloupé připomínky
  7:35   Byl chvíli klid, když tlustý Lojza prohlásil, že je čas na močení
  7:40   Tlustý Lojza byl na pokraji pomočení, když jsme zastavili u benzíny 
  7:41    Lojzovi začaly tmavnout kalhoty 
  8:00    Lojza se vrací s divným výrazem v obličeji 
  8:45    Přijeli jsme na nádraží 
  9:00    Pepa a Pavel stříleli prakem na seniory 
  9:45    Policie ČR odvezla Pepu a Pavla na záchytku 
 10:15   Paní učitelka přepočítala žáky a zjistila, že jí 2 chybí, propadla panice a začala je 

hledat
10:45   Pepíček volá Aničce, že je na záchytce a ať si je někdo vyzvedne 
11:30    Konečně jsme v ZOO, když jdem k opicím, Lojzovi spadne do klece tatranka, chce 

se pokusit ji vyndat, ale sekne se mu hlava v kleci
12:00    Lojza se konečně zmocní svojí tatranky a pak běží za třídou 
 12:30   Celá třída jde na oběd, když Pavel zahájí kečupo-hořticovo-tatarkovou válku. Paní 

učitelka je zděšená a nemá sílu s tím něco dělat 
 14:00    Nastupujeme na vláček, když Lojza začíná zvracet po dvojitým bifteku s hranolkami 

a kole
 14:30    Anička a šilhavá Monika šly do světa pavouků, když šilhavka zakopla o terárko 

pavouků, které se rozbilo, a  všichni brali nohy na ramena 
  15:00    Paní učitelka chytila rapla, zavolala autobusákovi, ať urychleně a střelhbitě přijede, 

že budeme odjíždět
  15:15    Děti nastupují do autobusu
15:30      Autobusák připomíná, že jestli bude v autobusu bordel a randál, bude zle a že si 

opatřil pepřák a nobojí se ho použít 
16:00      Řidič po svém rozhovoru nastartoval bus a odjeli jsme
16:30       Sotva jsme odjeli na dálnici, byla zahájena křupková válka 
 17:00     Po půl hodině se to ztišilo, protože došly křupky a řidič použil poprvé pepřák 
18.0 Už jsme skoro u školy, když autobusák sejme kance a rozrazí si o volant hlavu 
 18:30    Příjíždíme ke škole. Řidič má rozbitou hlavu o volant a Lojzu štípe puse a očích 

pepřák, jinak dobrý a šťastně jsme dojeli.
                                    
                                                       BYL TO SUPER VÝLET   
 


