
Dňa 8.10.2015. Zraz o 7:20 odchod o 7:30 zopár žiakov chýbalo, ale výlet bol úžasný. Cesta 

autobusom bola výborná a zábavná, o ceste späť ani nehovorím (ešte lepšia). Najskôr sme 

navštívili krásnu dedinku Uhrovec, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra 

Dubčeka. Dozvedel som sa o nich zaujímavé veci, ktoré som vôbec nepoznal a som rád,  že 

ich už viem. Potom sme išli do Bojníc, kde sme išli samozrejme na Bojnický zámok. Cesta z 

Uhrovca do Bojníc ubehla rýchlo, pretože sme sa zabávali. Po zámku nám pani učiteľky a pán 

učiteľ dali rozchod na nákupy. Veľa detí chcelo ísť do obchodného centra, ale čas nám tak 

rýchlo ubehol, že sme ani nevedeli ako. Po nákupoch sme nasadli do autobusu a už sme 

cestovali domov. Chvíľu sme "trčali" v zápche, ale s dídžejom Adamom nám tá cesta ubehla 

ako voda. Adamovi stačil autobusový mikrofón, jeho mobil a už sme sa zabávali. Som rád, že 

som mohol ísť na tento výlet a hlavne ďakujem Adamovi, že mi spríjemnil cestu. Môj názor ? 

Proste úžasný výlet a s ,,dídžejom'' ešte lepší. 

Tomáš  Slamčík, 7.B 

Dobrý Deň ! Naš výlet bol zábavný, ale aj poučný. Určite sme sa naučili veľa zaujímavostí o 

Štúrovi a Dubčekovi. Cesta bola zábavná až som ,,plakala od smiechu."  Zámok bol 

prekrásny, ale trochu ma zamrzela p. sprievodkyňa, bola hrozne arogantná, no nevadí. Po 

prehliadke sme mali rozchod , no ale naša milá Raduška nám povedala, že do malého 

mestečka pod zámkom nemôžeme ísť, tak sme celý čas boli iba pri ,,dvoch" stánkoch. No tak 

sme sklamane vliezli do autobusu a už to išlo. Katka robila bláznivé tváre. A Adam dídžej to 

celé spestril. Som rada, že som mohla ísť na tento výlet, bol skvelý.  

Livka Chlepková, 7. B 

Bol to super výlet. V rodnom dome Ľudovíta Štúra bolo pekne, páčilo sa mi, že nám teta 

porozprávala bližšie o Ľudovítovi Štúrovi. Potom sme navštívili Bojnický zámok, teta 

sprievodkyňa poukazovala miestnosti a porozpráva nám o nich. Išli sme do jaskyne, ktorá sa 

nachádzala pod hradom, bola malá, ale pekná. Keď sme boli na Liptove, tak nám Adam 

púšťal pesničky a pani učiteľka bola veľmi spokojná s naším správaním. Potešilo nás, keď 

nám povedala, že nás bude brať aj na ďalší výlet, ktorý sa bude konať. 

Matúš Šmihovský, 7. B 

Bolo to dobré. Uhrovec bol výborný, no zámok  ešte lepší. Ale  p. sprievodkyňa bola trochu 

nepríjemná. V Uhrovci sme sa niečo naučili o Ľudovítovi Štúrovi, o jeho živote a o rodine. 

Zámok bol fantastický. Len škoda, že neboli sprístupnené všetky miestnosti. Išli sme  aj  do 

podzemnej jaskyne, ktorá bola veľmi pekná. Skoro všetky miestnosti v hrade vyzerali ako 

jedálne.V autobuse bola zábava, hlavne keď sa spolužiak Adam zahral na dídžeja. Pani 

učiteľky boli tiež milé. Skrátka, bolo to super. 

Michal Perašín, 7. B 

Ráno sme odchádzali o pol 8 ráno. Samozrejme sa mi vstávať nechcelo, ale som vďačná, že 

som vôbec išla. Nastúpili sme do autobusu a hneď sme si obsadili miesta. Sedela som s 

Livkou,  takže som mala celú cestu veselú. Najprv sme chceli pozerať hororovú hru, no ale 

môj internet to nezvládol. Chcela som sa napiť, ale som nevedela otvoriť fľašu. Livka sa 

ponúkla, tak som jej ju dala. Samozrejme ona pila a podala mi jej fľašu do kolien. Šofér 



zabrzdil a ja som tú fľašu stlačila a ona sa vyliala. Ale pani učiteľka nehnevajte sa, ja som to 

do krásy vytrela mojimi vreckovkami. 

Dobre, dosť bolo cesty. Dorazili sme do nášho cieľa. Hneď ako sme prišli do Štúrovho 

rodného domu, hneď nás posadili pred televíziu. Pustili nám dokumentárny film o 

Alexandrovi Dubčekovi. Okolo stoličiek boli sklenené vitríny s dokumentmi Štúra a Dubčeka. 

Následne sme sa presunuli do izby Štúra a miestnosti, kde boli vitríny aj s rodokmeňom Štúra. 

Hneď ako sme vyšli zo Štúrovho domu začali sme sa fotiť (ako vždy). Nastúpili sme do 

autobusu a pálili sme do Bojníc. Navštívili sme Bojnický zámok, kde boli úžasné pamiatky. 

Po zámku sme mali rozchod. Hneď čo sme videli zmrzlinu, začali nám sliny tiecť. 

Samozrejme, sme neodolali a kúpili sme si ju. My baby sme sa išli pozrieť most so zámkami 

lásky. Potom sme si sadli na lavičku a začali sme spievať "my little pony" a všetci ľudia sa na 

nás pozerali. Na ceste domov sme mali super DJ-a "Mokrá Noha" a urobil nám super 

atmosféru. Ďakujeme za super výlet a za všetko..  

Katka Škultíková, 7. B 

Dňa 8.10.2015 sa uskutočnil fantastický výlet, na ktorom sme sa niečo nové naučili, ale aj 

poriadne zabavili, vďaka Adamovi „Joeycovi" „Mokrá noha" Hanákovi, ktorý robil skvelú 

atmosféru nielen v autobuse, ale aj všade, kde sme boli. Navštívili sme rodný dom Ľudovíta 

Štúra a Alexandra Dubčeka, kde to bolo dosť zaujímavé a hlavne poučné. Následne sme 

navštívili Bojnice, konkrétne Bojnický zámok, na ktorom to bolo takisto veľmi SUPER. 

 Dojmy? ............ proste úžasné.  

Martin Janotka, 7. B 

 

Bolo to super, som veľmi rad, že ste ma zobrali a vážim si to. Najlepšia bola asi cesta, ale aj 

Štúrov dom  a páčil sa mi aj hrad.  Škoda,  že p. sprievodkyňa bola dosť nepríjemná.  Keď 

sme dostali rozchod, bolo fajn. Výlet bol úplne top aj diskotéka v autobuse  bola super a fotky 

sú super a tá spoločná je asi najlepšia. Ďakujem, som rád, že tvoríme taký super kolektív. 

Adam Hanák, 7. B 

Bojnícky zámok bol krásny a hlavne tie maľby na stenách a hrobka, kde bol pochovaný pán 

zámku. A ešte výborná bola prechádzka záhradou, kde sa kedysi prechádzali princezné . Ďalej 

v Uhrovci sa mi najviac páčil ten film o Dubčekovi, kde som sa dozvedel  o ňom veľa nových 

informácií. A pani sprievodkyňa  bola veľmi milá, lebo nám povedala  zaujímavosti  o 

Ľudovítovi  Štúrovi.  Tie originálne rukopisy sa niektoré nedali prečítať, mal som s tým sám 

problém. Boli to originály. A ešte k Bojnickému zámku,  nechápem, ako tam mohli spať. 

Ďakujem za exkurziu, bolo to úžasné.  

Patrik Spravač, 7. B 

V Bojniciach sa mi to páčilo viac ako v Uhrovci. Som ale rád, že som sa dozvedel niečo o 

Štúrovom a Dubčekovom živote, bude to výhoda pri literatúre. Tá pani bola veľmi milá. 

Bojnice boli tiež super, ale zdalo sa mi , že pani sprievodkyňa pár vecí vynechala, ale to mi 

nevadilo a užíval som si výlet ako sa len dalo. Ďalej sa mi páčila prechádzka po skoro celom 



zámku. Keď si predstavíte, že tadiaľ chodili a žili grófi a panovníci, ktorí sú už dávno mŕtvi... 

Je to strašidelné  

Július Piatka, 7. B 

 


