Na konci května se třídy Septima a 3.A zúčastnily v rámci tělesné výchovy vodáckého kurzu. V neděli
29.5 jsme se sešli i s našimi profesory tělocviku na nádraží na Července. Nechyběl nám, jak nikdo ze
spolužáků, tak ani dobrá nálada, která nás doprovázela po celou dobu kurzu. Během cesty do Vyššího
Brodu, kde jsme náš kurz začínali, jsme přestupovali v Praze na vlak do Českých Budějovic. V Českých
Budějovicích na nás čekali milí pánové z firmy Titanic a spolu s našimi věcmi a půjčenými loděmi nás
odvezli do prvního kempu ve Vyšším Brodě. Hned po příjezdu se nám všem podařilo postavit naše
stany a čekal nás volný den i večer. Několik odvážlivců zkusilo, jak je voda ve Vltavě studená a
doufalo, že je to naposled. V pondělí ráno jsme se vydali zdolávat řeku Vltavu, na které nás už první
den čekaly 3 jezy, které jsme až na pár jedinců zvládli na jedničku. Do kempu jsme dojeli celí mokří,
plni dojmů a zážitků. Úterní ráno se většina z nás probudila s naštvaným obličejem a plným stanem
vody. Po celou úterní noc pršelo a stejně to vypadalo i přes celý den. Proto jsme kvůli bezpečnosti
zůstali v kempu a na vodu se vydali až po obědě. Zvedla se nejen voda ale i adrenalin v naší krvi,
protože řeka byla divočejší než předtím a naše kánoe byly hůře ovladatelné. Večer jsme měli možnost
si projít malebné městečko Český Krumlov, ve kterém najdeme starověké stavby, zámek Český
Krumlov a malé hospůdky okolo řeky, které zajímaly právě nás studenty. Český Krumlov patří mezi
jedno z nejromantičtějších a okouzlujících míst v České republice, a proto jsme z něj byli i my
uchváceni. Středeční a čtvrteční den jsme strávili kvůli zvýšené vodě a nebezpečí na raftech.
Společnými silami jsme to zvládli a užili si spoustu zábavy, především při společném sjíždění
krumlovských jezů. Jako třešnička na dortu nás čekal jez, který sjely jen dva rafty za dozoru našich
profesorů a zkušených vodáků z naší třídy. Poslední den jsme si užili koupání ve vodě, užívali si
sluníčko a prodlouženou večerku. Celý týden jsme se bavili, prožívali mnohá dobrodružství, naučili se
základy bezpečnosti a chování v krizových situacích a jako správní vodáci jsme se udělali. Cestu zpátky
jsme prospali a nemohli jsme se dočkat našich rodičů a návratu do školy.
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