
Konečně nastal den odletu! Náš sen, podniknout cestu kolem světa, se stává skutečností. Vzlétli jsme. Musíme počítat s tím, že místa, 
na kterých se zastavíme, neurčíme my, ale směr větru, tudíž je necháme tak trochu náhodě.

Doufám, že máme 
  všechno, už se nemůžeme

 vrátit.

Počkat!
Já jsem zapomněl foťák.

Neblbni, Martin
 nám to nakreslí.

Škoda že se paní
 učitelka bojí výšek.

Z deníku páté třZ deníku páté třídyídy



Po dvou dnech cesty mnozí z nás poprvé spatřili moře. Vítr nás dále unášel na jihovýchod a my mohli brzy rozeznat pobřeží severní Afriky. 
Ta velká řeka pod námi nemůže být nic jiného než Nil a vpravo od něj se už tyčí majestátní pyramidy. Tam bude naše první zastávka.

To je pohodička…
Nebudou mě bolet nohy!

 Budeme mít skvělé 
video na školní web.

To je nanic!
V poušti není internet.

Takové vedro,
 v pyramidách by 
bylo líp. A kluci 

mají mikiny!!



Jednoho dne vál tak silný vítr, že jsme letěli rychlostí bezmála 
100 km/h. Byli jsme překvapeni, když se před námi ze směsi mraků 

a mlhy objevily hory, jejichž vrcholy byly výš než náš balón. 
Byly to Himaláje, nejvyšší hory světa.

Dnes ráno se nám naskytla krásná podívaná: od východu k západu, 
kam až oko dohlédne, se pod námi klikatí čára, lemující hřebeny 

strmých hor. Jen z výšky je skutečně vidět, jak je Velká čínská zeď 
neuvěřitelně dlouhá.

Ach jo!
Asi jsme se ztratili.
A Jája zase nevzal

 mapu.
Ta je ale dlouhá…
Má vůbec konec??

Super výhled.
Nechcete se taky 

podívat?



Vítr nás unáší na jižní polokouli. Jak asi vypadá život u protinožců? Počasí je tu o něco chladnější. Nu ano, v červenci je zde přece zima. 
Všichni se těšíme na naši další zastávku, kterou je rudá hora Uluru v Austrálii.

Já jsem našel
 nugget!!

Konečně budu 
BOHÁÁČ.

CO??
Kde je Nugeta?

Dám si také.

Honzo, 
ty myslíš jen

na jídlo. Nugget
je přece zlato!



Už týden nevidíme nic jiného než oblohu a moře. Zahlédli jsme všehovšudy tři výletní lodě a dva tankery. A dnes konečně na obzoru pevnina. 
Klesáme k zemi a divže nenarazíme do mayské pyramidy. Tahle mexická je úplně jiná než pyramidy v Egyptě.

To muselo dát 
hodně práce, postavit 

takovou pyramidu.

Konečně se pořádně
 natáhnu.

Určitě, navíc měli Mayové 
mimořádné znalosti astrologie.

Je zajímavé, že v den jarní a podzimní
  rovnodennosti vznikne stín hada,
 který sestupuje po schodech dolů

až k vytesané hadí hlavě.



Z Mexika do Spojených států to byl opravdu jenom skok. Než jsme se nadáli, už nás známá socha Svobody vítá svou pochodní. 
Tak to je tedy New York, město mrakodrapů.

Myslíš,
 že se dá na tu sochu 

i vylézt? 

Určitě. Četl jsem,
 že se dá vyjít na ochoz na podstavci,

 a dokonce až na vyhlídku na její čelence.

Vypadám jako
 socha Svobody?

Noo…  Ani moc ne!
Zvlášť zezadu.



Po pár dnech bezvětří začal vát západní vítr, na který jsme 
netrpělivě čekali, abychom mohli dát sbohem Americe a vrátit 

se zpět do staré dobré Evropy. Když jsme po dlouhé cestě 
spatřili Eiffelovu věž a našim očím povědomou krajinu, 

cítili jsme se už skoro jako doma.

Za necelých osm týdnů jsme urazili více než 45 tisíc kilometrů, 
navštívili jsme spoustu míst a zažili mnoho příhod. Skamarádili 
jsme se za tu dobu možná více než za celou školní docházku 
a slíbili jsme si, že zůstaneme kamarádi i na NOVÉ ŠKOLE.

Odtud bude 
krásný výhled ...

 Půjdeme nahoru?

Jo, ale rychle.
Chci jít ještě 

nakupovat!

 
Musím říct, 

že v Česku máme 
lepší bagety.
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