První informace o výletě jsme se dozvěděli od našich třídních učitelek. Naše cesta
povede směrem Liberec do IQ parku. Všichni jsme se hned velmi těšili.
Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží. Až na Adama
jsme dorazili všichni včas. Ale i on nakonec dorazil, a
tak jsme nastoupili do vlaku. Co se ale nestalo. Na trati
došlo k vlakové nehodě (nic vážného – potkaly se dva
vlaky proti sobě na jedné koleji), a tak naše další cesta
byla hup na chvilku do autobusu. Ta chvilka se však
protáhla na hodinu a půl, až na Malou Skálu, kde jsme
opět nastoupili do vlaku, avšak již s velkým zpožděním.
Ihned jsme zamířili do IQ parku. Hned u vchodu jsme dostali přidělenou klec na naše
batohy a nepotřebné ošacení. A už hurá na to. Nejprve jsme šli do bludiště (zrcadlového
labyrintu). Strašidelné bludiště a s ním plno zábavy bylo hned vedle. Nějaké ty
hlavolamy a nápadité hry a vstupujeme do prostor, kde si ověříme naše IQ. V první
místnosti byla tabule z tyček, do které jsme se mohli opřít a vidět z druhé strany svůj
otisk. Ruce, břicha, hlavy na nás vykukovaly. Ale kdo to vlastně je? Další prostory
patřily vodě a všemu, co je s ní spojené. Hlavolamy, ultra červená kamera, přenos
našich osůbek do televize, život v bublině
a mnoho dalšího nás téměř úplně pohltilo.
Další naše kroky směřovaly do lunaparku.
Tam nás čekal autodrom, kde jsme si
všichni pořádně zajezdili. Do popředí naší
pozornosti se dostal i elektrický býk,
tříkolky, hřiště s prolézačkami, lezecká
stěna. I paní učitelky se odvážily na
autodrom i přesto, že do nich všichni
naráželi. Byli jsme tam přes hodinu a byla
to opravdu legrace. Teď už rychle na vlak.
Ale co to? Přitočila se k nám nějaká paní s holčičkou (nevíme, kdo to byl), že dostala
koťátko a jestli ho někdo nechce, že je na něj alergická. Marta si ho hned vzala, takže nás
z Liberce jelo o jednoho víc. Kotě ale nakonec adoptovala Nikola. Cesta zpět byla již
lepší než ta ranní. Výluka vlaku nás stála pouhých 15 minut autobusem, takže zpoždění
téměř žádné. Ve vlaku byla obrovská legrace, hlavně pod mosty a v tunelech. Celý výlet
byl doopravdy super a moc jsme si ho užili. Chceme poděkovat moc a moc našim
třídním učitelkám p.uč. Paulusové Fišerové a p.uč. Mertlíkové, které pro nás tento výlet
připravily.
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