
Strašidelné putování 2019 

Strašidelné putování se nám moc líbilo. Líbila se nám stezka odvahy, i když jsme se někteří 

trochu báli. Chutnaly nám špekáčky. Líbilo se nám, jak jsme plnili úkoly.  

2. ročník 

18. října jsem byl na strašidelném putování. Moc se mi to líbilo. Když jsme šli na začátek 

stezky, tak  jsem se trochu bál, ale jak jsem tam šel, tak jsem se nebál. Jak jsme se vrátili, tak 

jsme si šli opéct špekáčky.  

  Jáchym Tetur, 3. ročník 

 

Na strašidelném putování jsme dělali různé akce jako je například udržet míček na lžičce a 

potom jsme opékali špekáčky. Potom přišlo samotné strašidelné putování. Bylo to opravdu 

strašidelné, když na mě vyskakovali klauni a pak tam byla paní, která dělala s baterkou TIK-

TAK. 

Dominik Zaňát, 3. ročník 

 

18. 10. 2019 odpoledne bylo strašidelné putování. Sešli jsme se u školy, seřadili jsme se do 

skupin a šli jsme do Agrární. Jak jsme tam došli, plnili jsme úkoly. Až jsme je všechny dodělali, 

tak jsme si šli vzít špekáček. Až jsme dojedli, tak jsme se s klukama honili a potom jsme šli na 

strašidelné putování. Jeden klaun mě zatahal za kapucu, jedno strašidlo si mě vůbec 

nevšimlo a oběhlo mě. Až jsme vyšli, tak tam na mě čekala mamka s bráchou. 

David Tetur, 4. ročník 

 

Strašidelné putování pořádali deváťáci a paní učitelka Pekárková. Kdy: v pátek 18.10. 2019, 

kde: na Agrární. Na začátku jsme se seřadili u školy do skupin, potom jsme šli na Agrární. 

Tam jsme dělali spoustu soutěží, opékali špekáčky. Potom jsme šli na stezku odvahy, strašili 

nás tam deváťáci. Bylo to super, moc se mi to líbilo.  

Nela Zámečníková, 4. ročník 

 

Strašidelné putování je velmi oblíbenou akcí naší školy. U školy jsme se v pět hodin rozdělili 

do devíti skupin, pak jsme se všichni přesunuli do agrární. Udělal se oheň a hráli jsme hry. 

Postupně si každý opékal špekáček. Pak se popořadě chodilo na strašidelnou výpravu. Jelikož 

jsme páťáci, tak jsme šli naposled. Vše bylo super! Už se moc těšíme, až budeme v deváté 

třídě a budeme strašit.  

Tereza Anna Fabičovicová, 5. ročník 

 



 


