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Dne 22. června 2012 byl naplánován náš zájezd do Legolandu
v Německu. Sešli jsme se ve Zlíně před půlnocí u budovy
Gymnázia a Jazykové školy. Autobus přijel přesně na čas a
všichni byli během několika minut uvnitř.
Naši dva řidiči byli příjemní profesionálové – představili se
jako Karel a Karel, byli hezky oblečeni, příjemně naladěni
a hlavně uměli fakt bezvadně řídit ten neskutečně veliký
autobus.
Vyjeli jsme přesně na čas – tedy 22. června v čase 0.00. Cesta
hezky ubíhala, všichni se náramně bavili a kolem čtvrté
hodiny ranní začínali první vysílení jedinci v autobuse usínat.
V sedm hodin ráno bylo v autobuse takové ticho, že
i v poslední řadě bylo slyšet Karla s Karlem obdivně vzdychat
nad kvalitou německých dálnic...
Kolem deváté už jsme se blížili k Legolandu a intenzita šustění
sáčků a alobalu jasně naznačovala, že většina autobusu již
procitla a s chutí snídala tradiční český smažený řízek. Sličná
paní průvodkyně velmi zkušeně využila tuto snídaňovou
pauzu k tomu, že nás seznámila s mnoha zajímavými
informacemi o Legolandu a Bavorsku vůbec.
V 9.59 hodin ráno (po několikaminutovém studiu orientačního
plánku) jsme se rozdělili na několik skupin a v 10.00 vběhli do
Legolandu tak rychle, že se ani turnikety nestíhaly otáčet.

A pak to začalo. Jedna atrakce střídala druhou, já se pomalu
procházel Legolandem a s potěšením sledoval, jak si mí
žáci s neskrývaným nadšením užívají vše, co lze (vyskytli se
i jedinci, kteří byli na některé z atrakcí i 14x...).
Když jsem viděl, že se žáci nezastavili ani před vyloženě
vodními atrakcemi a s širokým úsměvem okolo mě solidně
čvachtavým krokem prochází, tak jsem si řekl, že se půjdu
někam najíst. I přesto, že jsem původně chtěl navštívit
Schnitzel Depot, mě mé mlsné sklony zavedly do Dino
restaurace. Dal jsem si tedy kousek nějakého toho dinosaura
s přílohou, zaplatil příjemné servírce a vyrazil si užít druhý
půlden v Legolandu.
To, co jsem viděl, nejde moc popsat a najdete to na
přiložených fotografiích (jak se říká - obrázek vydá za 1000
slov, což je v tomto případě beze zbytku tak).
Příjmně unaveni a ve výborné náladě jsme se ještě na závěr
vyfotografovali před vstupem do Legolandu a v 18.40 vyrazili
domů. Ve 4.00 jsme – díky Karlovi s Karlem – v pořádku
dorazili do Zlína. Osazenstvo autobusu tiše zmizelo do
zlínských ranních ulic a i já se vydal spokojeně domů.
Doma jsem ve 4.38 usnul a s pocitem naprostého vyčerpání
a spoustou úžasných zážitků se v 11.48 probudil, když se mě
syn Matěj ptal, jestli by mohl v Legolandu bydlet...
Srdečně děkuji panu Adamovi Gebauerovi z cestovní
kanceláře CK2 a vám všem, kteří jste se na tomto výletu
podíleli! Na tento den určitě nikdy nezapomenu - to nelze :)
Váš Ámos XIX. Michal Mikláš
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Zájezd do legolandu jsem
si velmi užil, je vidět, že to
není jen park pro malé děti,
ale také pro starší studenty
nebo dospělé. Nejlepší jsou
ale momenty překvapení,
které čekají na spoustě
atrakcí.
A rozhodně vůbec není dobré
sedat si do loďky na vodní
skluzavce dozadu, s tím,
že nebudete mokří. Svět se
může najednou celý otočit...
:D

Povídání o zlínském řádění v Legolandu by
vyšlo i na několik stránek. Spousta atrakcí,
spousta vody, spousta srandy. Ale hlavně spousta
dobrých lidí, díky kterým z nás byla dobrá
parta. Osobně to považuji za nejlepší školní
výlet v mém životě – ač jsem ji měsíc před
touhle cestou ukončila.

~ Martin J.

~ Saša

Zájezd do Legolandu byl opravdu úžásný zážitek. Zážitků
z atrakcí mam stovky, ale asi nejlepší a nejvíce překvapující byla
atrakce Sjezd vodopádu. Jakožto gymnazisti jsme před jízdou
dali hlavy dohromady a vymysleli plán, jak to udělat, abychom
byli co nejméně mokří. Nejtěžší a nejvyšší dozadu, aby loď
byla nakloněná a nenabrali jsme vodu.Bohužel, nikdo z nás
nečekal, že na nás v jeskyni bude čekat nepříjemné překvapení,
kdy se loď otočila o 180 stupňů a my jsme po sjezdu jednoho
z vodopádů nabrali neuvěřitelné množství vody. Pánové, kteří
byli původně vzadu a měli být suší, nakonec museli ždímat
trička :)
Další skvělou atrakcí bylo Flying Ninjago. Po získání pár
poznatků od jednoho z našich členů party jsme se snažili
o co možná nejvíce otoček, kterých se dalo docílit dobrým
načasováním a technikou. Po několika jízdách se některým
z nás podařilo otáčet kolem své osy téměř po celou dobu jízdy.
Bohužel to většinou znamenalo okamžité opuštění prostoru, ze
kterého šlo na tuto atrakci vidět, jelikož už jen při pohledu na
ni se nám zvedal žaludek. :)
~ Kuba K.
Místo, kde nepotkáte nikoho jiného než samé děti.
Ať už jim bylo 40, nebo 10 - vždy z nich bylo
cítit dětsví a touha zažít dobrodružství v dalším
z Legosvětů!
Ninjago! Jeden z nejůžasnějších zážitků. Osedlal
sem si svého draka, sžil se s ním a roztočil jsem svět
sahající daleko za hranice orientu...
Pokud nejsi srágora, nasedni na loď s kapitánem
Long Jardou Lightem a připoj se k pirátské bitvě
nevídaných legorozměrů, ale dej si pozor na Váňův
hák a všudypřítomné vodní miny.
~ Martin N.
Zájezd do Legolandu byl jeden z nejlepších výletů (ne-li vůbec
nejlepší) mé končící středoškolské kariéry. Určitě je to dáno také
krásným počasím a tím, že učitelský dozor byl Zlatý Ámos :))
stejně jako horské dráhy a jiné atrakce jsou v Legolandu velice
zábavné, zřejmě nejvíc legrace jsme si užili při pirátské bitvě
s ostatními učiteli.
~ Lukáš H.
Z Facebooku:
E: Já chci zpátky do LEGOLANDUUUU!!! MAMI TATIII!!!
H: Já tam chcu taky ject!!
E: Hej ne... příští prázdniny znova :D jedeme prostě :D:D:D
H: Jsem pro !
Š: Jo! :D

KDO BUDE DALŠÍ
ZLATÝ ÁMOS?
Přihlaste oblíbeného učitele, oblíbenou učitelku
do dalšího ročníku ankety Zlatý Ámos!
Pravidla a formulář přihlášky najdete na
www.zlatyamos.cz

