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Na předposlední předprázdninovou sobotu jsme si naplánovali závěrečnou výpravu, která nás
zavedla do zábavného parku Bongo v Brně. V osm hodin ráno jsme se sešli na nádraží ve
Žďáru nad Sázavou, koupili si časopisy do vlaku a vyrazili směr Brno. Ve vlaku jsme si zahráli
Times-Up a zkoušeli spoustu hlavolamů. Z vlaku jsme přesedlali na tramvaj a od zastávky se
pěšky vydali do staré výrobní haly, kde je zábavný park. Jakmile jsme u vchodu uviděli dlouhou
skluzavku, věděli jsme, že si celý den užijeme. Sundali jsme si boty a uklidili věci do skříněk a
vydali se vstříc dobrodružství. Jako první jsme vylezli na sopku, ze které pak vedla skluzavka
dolů. Vlezli jsme drakovi do tlamy, která se najednou zavřela, ale naštěstí se zase otevřela, a
tak jsme mohli ven. Měli tam na půjčení i tříkolky, se kterými jsme jezdili pořád dokola. Taky se
nám moc líbilo na trampolínách, kde s námi skákali i vedoucí. Trampolíny jsme si všichni
užívali, ale byli jsme z toho dost unavení. Prolezli jsme multifunkční prolézačkou, kde byla
spousta balónků, bidýlko jako pro slepice, malé tobogány a obrovská skluzavka. Chvíli jsme si
zahráli vybíjenou a fotbal, byli v želatinovém ostrově na skákacím hradu a pár z nás zkusilo i
závodní dráhu s autíčky a také jsme zkoušeli lezeckou stěnu a bungee trampolíny. Když už se
blížil čas našeho odjezdu, tak se nám vůbec nechtělo. Opět jsme nasedli na tramvaj a jeli zpět k
brněnskému nádraží. A protože jsme měli dost času, stavili jsme se do McDonald´s na zmrzlinu.
Bylo to parádní zakončení ještě lepšího výletu, který si moc užili jak děti, tak i vedoucí. Pak už
nás jen čekala cesta domů, při které jsme snědli zbytek svačin od maminek a zahráli si hru.
Třeba se příští školní rok vydáme do zábavného parku Tongo v Hradci Králové.
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