
  utorok, 16. decembra 2014 

AKO SA TI PÁČILO NA EXKURZII V BOJNICIACH? 

Peťo: Keby bol každý deň ako tento okrem soboty a nedele! Do Bojníc sme cestovali asi pol hodinu. Keď sme sa blížili k zámku, 
tak som si zobral ďalekohľad a videl som krásny Bojnický zámok. Dozvedeli sme sa o peknej histórii. Prišli sme do veľkej 
miestnosti, kde boli tri víly. Po exkurzii sme išli do nákupného centra. Pani učiteľka nám dala rozchod 1hodinu a 10 minút. Všetci 
chlapci išli do obchodu s knihami. Kúpil som si knihu o histórii Slovenska. 

Jakub: Bolo to veľmi pekné a zaujímavé. Pani sprievodkyňa nám rozprávala zaujímavé veci a boli tam aj anjeli, ktorí tancovali. 
V poslednej izbe bol Mikuláš, ktorý nám rozdal balíčky, v ktorých boli brumíkovia.  

Aďo Ž.: Z výletu som bol šťastný. Chcel by som ísť ešte raz. Pani sprievodkyňa nám hovorila o Grófovi Pálffim, ktorý tento hrad 
vlastnil. Keď Gróf Pálffy zomrel, tak sa o jeho dedičstvá chceli hádať nepriami dediči. Gróf nemal deti, tak dedičstvo nemal komu 
dať. Teta nám hovorila, že Gróf si našiel lásku vo Francúzsku. Chcel sa za ňu oženiť a  chcel jej ten zámok dať. Avšak prišiel 
bohatší princ a ona sa zaňho vydala. Gróf na svoj žiaľ dal spraviť tŕňovú korunu. 

Marcus: Tento výlet nám pomohol odreagovať sa od školy.  

Šimon: Bolo to super. Hneď by som tam išiel znovu. Je to super zážitok.  Po exkurzii na zámku sme išli do Korza, kúpil som si 
knihu. 

Milan: Bolo to super. Do autobusu sme sa ledva zmestili, ale dalo sa to prežiť.  V zámku bolo strašne veľa stromčekov krásne 
ozdobených. Do studne sme hádzali mince a želali sme si niečo. 

Nika: Na výlete sa mi páčilo, keby takýchto utorkov bolo viac.  

Dominika: Tento výlet bol najlepší zo všetkých. V autobuse bola sranda. Po zámku nás sprevádzali anjeli a nakoniec sme išli do 
jaskyne a dostali sme mikulášske balíčky. Celá trieda sa poďakovala a išli sme nakupovať do Prievidze. Ja, Nika a Júlia sme si 
pokúpili veci na oblečenie. 

Laura: Keby sme chodili na takéto výlety každý týždeň. Videli sme krásne vystúpenia s anjelmi. V jednej izbe bol zlatý strop a na 
ňom boli anjelské tváre. 

Paťa: Tento výlet sa mi páčil. Mohli by sme mať viac takýchto výletov. Kým sme čakali na sprievodkyňu vonku, triasli sme sa 
všetci ako osiky. 

Peťa: Tento výlet by som si ešte zopakovala.  Pani sprievodkyňa sa pýtala, či chceme ísť aj do jaskyne. Chceli sme ísť. Ja som sa 
trošku bála, lebo som vysoká a musela som byť zohnutá. V Korze som si kúpila tričko, ktoré mám teraz na sebe a prsteň. 

Dávid: Keby bol výlet každý deň. Behali sme po obchodoch. V zámku bolo veľa stromčekov a obrazov. Bola tam studňa hlboká 
26 metrov. Vystupovali tam anjeli. Bolo to pekné vystúpenie.  

Júlia: Mali by sme si to ešte raz zopakovať. Na výlete v Bojniciach bolo dobre. Cesta nebola moc dlhá a  nikomu nebolo zle. 

Viki: Bol to veľmi pekný výlet. Veľmi som sa tešila na tento deň. V troch izbách vystupovali anjeli. Tancovali na nežnú hudbu. 
Keď sme sa zastavili v jednej izbe, tak na zábradlí boli tri psy. Mali sme ukázať na toho, ktorý sa nám najviac páčil. K prvému 
som zdvihla ruku ja a celá polovička našej triedy. Potom nám pani sprievodkyňa povedala, že tento pes sa volá Nezbedník.  

Aďo B.: Som rád, že som taký pekný deň mohol prežiť. Peťo a Matúš sa vozili na vláčiku. Bola to sranda. 

Chris: Bol by som rád, keby takýchto výletov bolo viac. Na zámku bola milá teta, ktorá nás sprevádzala. Ja som si zapamätal 
o troch psoch, že jeden bol nezbedný, druhý inteligentný a tretí špekulant. Ja som si vybral toho druhého. Jedinú vec čo som si 
kúpil v nákupnom centre bola knižka a chalanom som ukázal ďalšie knižky a  obchod s hrami. 

Juraj: Veľmi sa mi páčil tento deň. Páčila sa mi výzdoba zámku. Bola tam studňa, do ktorej sme mohli hodiť peniaze. Každá izba 
bola inak vyzdobená. 

Martin: Na výlete bolo veľmi dobre. Rád by som išiel znovu do Bojníc. Toto bol asi najlepší výlet v 6.A. Na zámku bolo asi 150 
stromčekov. V Korze sme išli s chalanmi do reštaurácie a dali sme si hranolky s kofolou. Keď sme dojedli, tak sme išli do 
kníhkupectva. Potom keď už sme mali stretávku, Peťo išiel na taký vláčik, kde sa vozil asi dve minúty.  


