
Jak si zdravka zase jednou vyjela 

My žáci z Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální z Ústí nad Orlicí jsme si 

vyjeli na odbornou exkurzi do krásné země Itálie. Účastnili se pouze žáci 4. ročníků. Velkou 

posilou pro učitelský sbor byly bývalé učitelky paní Haniková a paní Čípová.  

Akce začala v pátek 8. 9. v odpoledních hodinách, kdy byl přistaven autobus ke škole. V tu 

chvíli začala ,,panika a děs“, ale hlavně boj o místa v autobuse. Nejmenovaná třída zabrala 

„obsazená“ místa a na některé žáky proto skoro ani místa nezbyla. Nicméně jsme se usadili, 

nalodili a vyjeli.  Cesta probíhala vcelku poklidně. Vychytali jsme pány řidiče - vtipálky, ale 

sympaťáky, kteří handlovali řízek za film. No, v každém případě nás zdárně dovezli do Itálie 

do města Martinsicuro a přímo do kempu Duca Amadeo. 

Ubytování bylo poněkud ,,hektičtější“, když jsme museli čekat asi hodinu na mobilhomy. Pro 

nás nic nového, my jsme trénovaní ze školy. Cítili jsme se jako ,,běžně“ ve škole, když se 

máme 2 třídy nacpat do 1 učebny, ale i přes tento drobný ,,karambol“ jsme se nakonec 

ubytovali. Ještě ten den jsme vyrazili k moři, vysněnému moři. Někdo se rozvalil na pláži jak 

,,vyvržený vorvaň“ a někdo jen tak plaval v moři a hledal mušle. Měli jsme volný den a každý 

ho využil po svém. 

Druhý den byl také volný. Někdo opět vyrazil na pláž, druzí objevili mízu nákupního centra a 

někdo vyrazil na pizzu a vyhlášenou zmrzlinu, kterou jsme si opravdu užívali. Jak dny ubíhaly, 

horšilo se nám počasí, ale to někteří využili k celodenní ,,flákačce“, nebo jen tak posezením 

se spolužáky v mobilhomu. Našli se i tací, kteří využili špatné počasí na čtení maturitní knížky. 

Nechyběly ani večery propovídané s našimi učitelkami. 

V úterý nás čekala exkurze po Římě a Vatikánu. Navštívili jsme Koloseum, fontanu di Trevi, 

Španělské schody a snad vše, co se v Římě navštívit dá. Poté následoval Vatikán, kde jsme 

nemohli zapomenout na prohlídku velkolepé baziliky sv. Petra. 

Ve středu na nás čekali v nemocnici ve městě San´Omero, kde nás provedli celou nemocnicí 

a ukázali, co a jak funguje. Nechybělo ani malé pohoštění. 

Čtvrtek všichni pojali po svém. Někteří si přivstali a šli na úžasný východ slunce, který 

opravdu stál za to! Jenže čas neúprosně letěl a už se chystal čas odjezdu. Maximální váhu 

zavazadel jsme snad přesáhli všichni, protože každý jsme jeli domů „nabušeni“ mušlemi, 

italskými víny a pivy.  

Když jsme se usadili, vyjeli jsme směr Česká republika. Tato cesta se dá popsat jen jedním 

slovem – DĚS! Po přejetí hranic jsme všichni jásali, že jsme doma, unaveni, ale jásali. Konec 

akce byl vyhlášen v Ústí nad Orlicí u zdravky, kde akce oficiálně končila.  

Za výlet do Itálie jsme byli velmi rádi a myslím si, že se tato akce moc povedla. Ale byli jsme 

všichni rádi, že jsme doma. Doma je doma. 



Tímto děkujeme učitelskému sboru za výlet, na kterém nás motivovali na 4. ročník a hurá na 

MATURITU. 

 


