
VÝLET NA HAVAJ
6:00 Scházíme se na zastávce
6:15 Zjišťujeme, že jsme na zastávce zapomněli Veselého. A vracíme se pro 
něj.
6:30 Konečně vyrážíme v plném počtu 23 dětí, teda 22 a půl, protože 
Vodrážková je poloviční.
6:53 Paní učitelce Hlávkové je špatně, proto zvrací na slečnu Kárlovou. Když 
je vidí pan řidič, zvrací na volant.
7:45 Je strašná nuda, nevim, co psát.
9:30 Slečně Kárlové vypadly vložky. Mazanec je bere a hází si s nimi.
9:50 Paní učitelka i slečna Kárlová jsou na nervy. 
10:15 Dorážíme na letiště.
10:30 Spící Terezu necháváme v autobuse a odcházíme.
10:40 Čekáme na letadlo.
10:47 Dozvídáme se, že letadlo se o hodinu zpozdí. Paní učitelka nás 
rozpustí a řekne, abychom se do půl hodiny vrátili.
10:50 Veselý krade žvýkačky.
11:15 Část z nás se vrací na místo srazu, další část hledá cestu.
11:31 Všichni jsme pohromadě, už je nás 20 a půl. Veselého bohužel chytila 
policie a odvezla na stanici.
11:45 Odlétáme z letiště 
12:05 Všichni si vyndavají svačinu.
12:30 Vodrážková odchází na záchod se slovy: ,,Hlaváčková, já nic 
neudělala“.
12:58 Slečna Kárlová si sundává mikinu a Mazanec se jí upřeně dívá do 
výstřihu.
13:03 Vodrážková se uklidněně vrací ze záchodu.
13:25 Veselý volá paní učitelce Hlávkové.
13:30 Hlávková zavěsí Veselému se slovy:,,Já vás neznám, chlapče.´´
13:50 Koňarik se snaží být velice vtipný.
14:18 Všichni s nudou usínají.
15:41 Začínáme se probouzet, až na Mazance. Ten ještě spí.
15:55 Vodrážková shazuje Mazance ze sedačky.
16:00 Zjišťujeme, že pád Mazance způsobilo nadměrné použití alkoholu.
16:10 Jsme na letišti. Mazanec zvrací kolem sebe.
16:13 Odcházíme z letiště. Nevíme, kdo se ztratil, ale už je nás jen 19 a 
půl.
16:50 Dorážíme k hotelu, už je nás jen 19. Vodrážkovou jsme ztratili  
v davu lidí. 
17:00 Jsme v hotelu a ubytováváme se. 



17:12 Mazanec vytahuje vodnici. A všech 19 dětí se nahrne k němu na 
pokoj. Mazanec najednou zmizí i s vodnicí. Byl nalezen z 3 lahvemi havany 
v sobě.
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