
Výprava za Indiana Jonesem 
Dne 30. května 2017 jsme 4. a 5. třída jeli společně na školní výlet. Jeli jsme do Velké Kraše na 
tábor Černý Potok. Paní učitelka nám objednala program „Dobrodružství Indiana Jonese“. Po 
příjezdu na místo už na nás čekali instruktoři. Předem jsme si řekli pravidla a pak už přišel Indiana 
Jones, vyprávěl nám o svých výpravách a chtěl nám ukázat zlatou masku, když tu rána jako z děla 
a profesor Destruktor si přišel pro masku a ukradl ji. A začalo dobrodružství. 

Museli jsme podstoupit výcvik, abychom masku získali zpět. Výcvik měl několik fází: 1. – trenažér: 
museli jsme podbíhat a přeskakovat překážky, plazit se pod nimi, aby nás trenažér nevymetl; 2. – 
přebrali si nás „profesoři“, aby nás naučili vzájemně spolupracovat – chodili jsme poslepu, prolézali 
jsme pavučinou, přenášeli tenisák na napnutých provázcích, plnili vodou rouru s vyvrtanými 
dírkami; 3. – podle pokynů Indiany jsme stavěli chrámy starých Mayů. Potom následoval oběd, 
protože už jsme všichni měli velký hlad. 

Po skvělém obědě byla další cvičení: 5. – Indiana nás cvičil v pozornosti. Pouštěl nám ukázky 
z filmu a my jsme odpovídali na otázky. A potom: 6. - bylo cvičení rychlosti. Museli jsme utíkat před 
obří koulí. Výcvik byl u konce. Nacvičili jsme si bojový tanec a pokřik a vyrazili jsme bojovat proti 
profesorovi Destruktorovi. 

Zvítězili jsme! Maska byla naše! Všichni jsme měli obrovskou radost. Ale zároveň to bylo hrozně 
smutné. Věděli jsme, že naše dobrodružství je u konce a my se musíme vydat na cestu domů. 
Vůbec se nám nechtělo odjet. Byl to totiž ten nejúžasnější výlet, na který jsme mohli jet. Určitě si 
chceme výlet ještě někdy zopakovat. Dali jsme mu pět hvězdiček z pěti. Bylo to super!! 

Nikola Vaculíková a Tomáš Flajšar, žáci 5. třídy  



Výborný výlet. Všichni se perfektně zapojili do všech činností, výborně spolupracovali, dokázali se 
domluvit, vymyslet strategii, nevyčítali si případné neúspěchy. Po celou dobu panovala skvělá 
nálada. Sami instruktoři byli překvapeni, že se jedná o dva různé kolektivy, protože při jednotlivých 
činnostech všichni pracovali jako jeden celek. Chválím naše žáky i za chování. Rozhodně zanechali 
jen ten nejlepší dojem. 

Taková forma výletu je určitě velmi vhodným prostředkem pro prověření a utužení kolektivu. Při 
plnění úkolů si šikovnější a průbojnější děti „vzaly pod křídla“ ostatní spolužáky a vytáhly je ke 
splnění zadání. Všichni se neustále povzbuzovali, uklidňovali méně úspěšné, vzájemně si fandili. 
Chvílemi to působilo až dojemně. 

Světlana Podhajská, třídní učitelka 5. třídy 


