VRANOVSKÁ EMPIÁDA
I letos jsme se zúčastnili branného závodu ve Vranově. Ve čtvrtek 22. září jsme měli už v 6:20
hodin sraz u školy. O půl sedmé jsme odjeli . Když jsme jeli autobusem, byla Zuzka bílá jako stěna, bylo
jí totiž špatně. Báli jsme se toho, že nebude moci běžet a závodů se zúčastní jen dvě družstva. Ale
naštěstí se jí po banánu a pití udělalo líp. Po příjezdu do areálu nás velmi polekaly kopce a bláto. Šli
jsme do budovy, kde jsme si odložili věci a mohli se nasnídat. Po 8 hodině byla registrace. Dostali jsme
čipy a karty s čísly 28, 29 a 30. O půl desáté jsme se připravovali na start.
Konečně jsme vyběhli a zamířili k prvnímu stanovišti, kde jsme měli přelézt zeď.
A protože to byla motokrosová trať, tak tam byly strmé kopce plné bláta. Už v prvním kopci jsme byli
udýchaní. O tři kopce dál bylo druhé stanoviště, kde jsme házeli raketkami. Zde nám připsali dost
trestných bodů, protože raketky vyskakovaly z označeného kruhu. Běželi jsme dál.U třetího stanoviště
jsme odpovídali na otázky z historie.To jsme moc neznali.Teď už jsme skutečně nemohli.Spíš jsme šli
než běželi a takto jsme přestáli další stanoviště, čtvrté s otázkami z první pomoci, na pátém jsme
dostali obrázek kola a museli jsme vyjmenovat jeho povinnou výbavu, na předposledním stanovišti
jsme přenášeli hasicí přístroj a na posledním jsme házeli granáty na cíl, které nám odskakovaly
z vyznačeného místa a dostali jsme opět trestné body. Do cíle jsme spíš šli než běželi.
Až jsme se vydýchali, odpočinuli, snažili se uhasit domeček, šli jsme jíst. Každý účastník dostal
klobásu, chleba a pití. Když přijeli z rádia Kiss Hády, rozdávali všem balonky. Potom nás hasiči zavolali
na parkoviště, kde nám ukázali, co se stane, když se přehřeje olej v pánvi a hasí se vodou, viděli jsme
záchranu člověka v havarovaném autě, slaňování a jiné zajímavosti .
A už bylo vyhodnocení. Byli jsme 22, 29 a 34. Jak skončilo vyhlášení vítězů, šli jsme k našemu
autobusu a odjeli domů.
Minule to skončilo lépe, protože jedno družstvo bylo třetí. Moc se nám tam ale všem líbilo.
Leoš, Klárka, Gábina
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David, Adam, Terka
žáci 4. a 5. ročníku

