
V utorok 23.6.2015 mali starší žiaci naplánovaný školský výlet. Trochu sa 
nás snažilo odradiť počasie, lebo predpovedali dážď a zimu, tiež nám na 
poslednú chvíľu oznámili z nadácie, kde nám prisľúbili peniažky, že nám ich 
nemôžu dať, ale my sme verili... Počasie nakoniec bolo úplne ideálne a 
peniažky na výlet daroval ujo poslanec Juraj Droba.
Zo školy sme vyrazili ráno dúhovým autobusom do jaskyne Driny. Cestou 
bolo veselo, túra k jaskyni cez šťavnatý lesík bola príjemná a zážitok z 
jaskyne naozaj ohromujúci. Teplota 8 °C a vlhkosť 99 %, vzduch nasýtený 
liečivým kalciom, jazierka a kamenné slonie uši – nezabudnuteľné. Navyše 
nás vítali ako vzácnu delegáciu z Marsu, lebo vstup nám vybavili a 
sponzorovali Jakubovi rodičia, pán a pani Butašoví. Ďalším programom 
bolo múzeum a rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Veľa 
sme sa dozvedeli, precítili sme veľmi živo koniec rozprávania tety 
sprievodkyne, keď smutne hovorila o havárii lietadla s Milanom 
Rastislavom Štefánikom a aké je to, keď predčasne vyhasne život takého 
výnimočného človeka. Štefánikovo heslo

VERIŤ, MILOVAŤ A PRACOVAŤ
zostane nadlho v našich dušiach.



Konečne prišiel na rad obed v reštaurácii Gurmán oproti múzeu. Boli 

sme už riadne vyhladnutí. Poctivá slepačia polievočka, rezeň so 
zemiakovým šalátom a kofola...mňam. Ďakujeme pán poslanec . 
Zlatým klincom obeda bol odkaz personálu reštaurácie pre pani 

učiteľky a vychovávateľky: „Takých slušných a milých žiakov sme tu 

ešte nemali.“ Tak odkazujeme. 

Finále bola mohyla M. R. Štefánika, kde je aj pochovaný. Dôstojné 

miesto s prekrásnym výhľadom, kde sa dá na chvíľu pocítiť 

veľkosť. Veľkosť Milana Rastislava, veľkosť človeka, čo si šiel za 

svojím cieľom. Aspoň na chvíľu sme to cítili. Na malú chvíľu. Potom 

sme podľahli akémusi oblázneniu kyslíkom, alebo čímsi, a všetci 

boli zrazu veselí... Možno až príliš veselí pre miesto, akým mohyla 

je. Ale snáď by Milan Rastislav deťom veselosť nevyčítal... 



Ani sa nám nechcelo domov, posedávali sme na lavičkách pod 

mohylou a bolo nám dobre. Poniektorí robili kliky za trest (že Tici 

), poniektorí zberali bazu (že teta Táňa). Ale keď už sme naozaj 

museli, nastúpili sme na cestu domov. Ešte pár zážitkov – chlapci v 

kukurici , urgentné hľadanie WC v Pezinku a už tu bol záverečný 

hukot a potlesk za vydarený výlet. 

ĎAKUJEME zo srdca Jurajovi Drobovi, rodine Butašovej, ujovi 

šoférovi Paľovi, vedúcej zájazdu Monike, tieňovej vedúcej zájazdu 

Agátke, tetám kuchárkam za rozprávkový chlebík na desiatu a 

perníček na olovrant, ujovi Jarovi za minerálku, tetám z reštaurácie 

Gurmán v Košariskách, Robovi za kliky, slniečku za vytúžených pár 

minút na Bradle, deckám za poslušnosť a dobrú náladu a 
pedagógom tiež za poslušnosť a dobrú náladu.     










