Den v Permoniu

Dne 30.5. 2018 jsme se vydali s vedlejší třídou na výlet do Permonia v Oslavanech. Permonium je
zábavní park na otevřeném prostoru. Jsou tam různé atrakce, labyrinty a hlavně námahové aktivity.
Měli jsme úkoly. Rozdělili jsme se na 8 týmů po 4 lidech. Po splnění úkolů jsme dostali dárek. To byl
malý kovový trpaslík, který držel krystal různé barvy. Moc se nám tam líbílo.
Adam Horák

ŠKOLNÍ VÝLET
Školní výlet se konal 30.5. 2018. Společně s námi jeli i žáci 6.C. Autobus který nás čekal před
školou byl velice komfortní a splňoval veškeré normy autodopravy. Proto nám cesta rychle
utekla a cca po třech a půl hodinách jsme uviděli náš cíl. Obrovský zábavný park zvaný
PERMONIUM. Jakmile jsme vešli do areálu, rozdělili nás do osmi týmů a poučili o bezpečném
chování. V týmu jsme byli vždy po čtyřech .Náš tým se jmenoval ŽIRAFY. Celý areál byl
zaplněn lany, bludišti a různými budovami. V těchto budovách byly ukryty úkoly, a troufám si
říct, že jsme je všichni svědomitě plnili. Nedaleko vchodu se začala odhalovat sopka ,ve které
byly postavy. Výlet jsem si dostatečně užila, počasí bylo na jedničku a závěrem patří velký dík
p. uč. Sikorové a p. uč. Basovníkové za 100% bezpečnost.
Leila Hanzelková

Školní výlet
Dne 30.5.2018 se uskutečnil školní výlet pro 6. ročníky do Permonia. Sraz byl v 7:15 hodin.
Cesta autobusem trvala asi 3 hodiny. Po příjezdu jsme byli rozděleni do osmi skupin.
Vysvětlili nám pravidla a mohli jsme vyrazit za dobrodružstvím. V Permoniu se hledají kódy,
díky kterým se posouváte ve hře dál a dál. Po splnění všech úkolů jsme byli odměněni
kovovou postavičkou Permoníka. Ke škole jsme dorazili v 17:30 hodin. Školní výlet se mi
hodně líbil a doufám, že budou podobné výlety jako byl tento :).
Bára Holubová

Výlet do Permonia
Ve středu 30.5.2018 jsme jeli do Lanového centra Permonium v Oslavanech u Brna. Sraz
jsme měli v 7:15 před školou. Když jsme dojeli na místo ,rozdělili jsme se do 7 týmů po 4-ech
1 tým po 5. Plnili jsme úkoly a hledali kódy, za každý správný kód jsme dostali 10 nebo 15

bodů. Nejzábavnější bylo bludiště. Výlet byl super a doufám , že se tam někdy podívám
znovu.
Ondra Ilyenin

Školní výlet – zábavní park Permonium
Ve středu 30. 5. 2018 jela celá naše třída a vedlejší 6. C do zábavního parku
Permonium v Oslavanech u Brna. Cesta autobusem trvala asi přes 2 hodiny
a na místě jsme vystupovali kolem 10 hodin dopoledne.
Po seznámení s parkem nám pan průvodce rozdal čipy a bloky s mapou, kam
můžeme a nemůžeme chodit. Čip dostal každý čtyřčlenný tým a sloužil k otázkám
a úkolům k danému místu. V sopce jsme například měli najít dinosaura s kódem
na zádech, který byl tak vysoko, že jsme na něj neviděli. Museli jsme se tedy vydat
po lanové dráze do sopky a kód tak získat.
Za splněné úkoly všichni dostali kovovou sošku permoníka a mohli si jej odnést
domů. Výlet se mi líbil a těším se na další.
Zuzana Pustková, 6. B

Školní výlet
Dne 30.5. 2018 jsme byli na školním výletu v Permoniu v Oslavanech u Brna. V 7:30 jsme
odjížděli a v 10:30 jsme přijeli na místoJela naše třída 6.B a třída 6.C.
Permonium je zábavný park Tam jsme se rozdělili na týmy ,dostali jsme náramky s čipy a
desky k "čipovacím počítačům". U nich jsme dostali úkol a malou nápovědu.
Úkoly byly na přemýšlení, sportovní zdatnost a na znalosti. Bylo jich 10 a také byly na různý
počet bodů.
Náš tým měl 90 bodů 9 správně splněných úkolů. Poslední navíc byl o tom, že jsme se svezli
skluzavkou do "hrobky" ,kde nám pustili "strašidelný film". Jako dáreček jsme
dostali Permoníčka malého skřítka. Ke škole jsme dorazili v 17:30. Výlet se mi líbil <3. Chci
se tam podívat znovu <3.
Viki Kinkani 6.B

