LYŽAŘSKÝ KURZ 2018
Lyžařský kurz se uskutečnil 5.2.-9.2. 2018. Žáci 7. a 8. třídy se vydali do Filipovic v Jeseníkách.
Ubytovali jsem se v hotelu Stará pošta. Bylo nás 35 a byli jsme rozděleni do tří skupin. Sjezdovka byla
doslova “za rohem,,. Stačilo přejít silnici. Na sjezdovce byla sedačková lanovka i lanovka s kotvou a
pomou. Budíček jsme měli v 7:30, pak v 8:00 následovala snídaně. Lyžovali jsme od 9:00 do 11:30,
pak byl ve 12:30 oběd, od 14:00 do 16:00 jsme se vydali znovu na svah, večeře byla v 17:30. Večer
jsme měli volnou zábavu nebo společný program. V 22:00 jsme museli být každý na svém pokoji. Ve
22:30 kontrolovaly paní učitelky, jestli jsme všichni na svých pokojích a ve svých postelích. O zábavu
bylo postaráno, ale lyžák mohl být delší.
Kristýna Vlková, Eliška Žaludková a Filip Váverka, 7. tř.

Očima našich spolužáků:
Líbilo se mi tam, protože jsme každý den lyžovali. Párkrát jsme lyžovali samostatně. Naučili jsme se
(rychleji) lyžovat. Restaurace byla decentní. Jeli jsme na bowling a užili jsme si to. Poslední dva dny
jsme se večer dívali společně na filmy.
Jakub Stloukal, Filip Novák, 7. tř.
Na horách se mi líbilo, protože jsem se naučil lyžovat. Když jsme byli unavení, šli jsme si odpočinout
do bufetu. Vařili tam fakt dobrá jídla. Jednou večer nám v chatce a v hotelu vypadly pojistky. Ve
středu odpoledne jsme jeli na bowling, kde jsme si to užili. Poslední dva dny jsme zhlédli dva filmy.
Josef Galuška, 7. tř.
První den se 3. skupina učila lyžovat. Druhý den jsme šli skoro všichni lyžovat na sjezdovku. Na
poprvé nám to moc nešlo, ale potom jsme se zlepšovali. Nejvíc se mi líbilo, že jsme to všichni zvládli.
Jindra Daněk, 7. tř.
Některé večery na lyžáku jsme měli program, jako třeba večerní plavání, film, nebo také dámská a
pánská volenka, kterou jsme nakonec nepřijali, protože máme svoji důstojnost a svoji hlavu. Ovšem
podle našeho názoru nejvíce uspěl film Kingsman 2 -Zlatý kruh.
Klára Lekešová, Šárka Vaníčková, Magdalena Lukešová, 7. tř.
Nejlepší příhoda se stala v úterý, když nám klepala paní učitelka Bobková na dveře od pokoje, což
byla domovní prohlídka. Vše bylo v pořádku. Když odcházela, zabouchla dveře. V tom okamžiku dveře
spadly z pantů. Potom vzal jeden z našich spolubydlících ovladač od televize a pustil ji. Naráz začalo
hrát rádio junior a v něm začala hrát veselá písnička koktavá kráva, a když ta písnička skončila, pak
zahájila odpočet. Někdo zvolal ,,Zachovejte paniku´´ a všichni začali panikařit.
David Otrusiník, Daniel Falešník, Filip Mareček, Martin Šálek, 7. tř.
Bylo to super. Lyžovali jsme každý den. Jednou jsme si zašli do bazénu. Účastnili se dvě třídy (7., 8.).
Jednou jsme byli v bowling baru. Sjezdovka byla dobrá, až na upravení sněhu. Jak jsme jeli
z bowlingu, tak jsme vysedli o zastávku dřív a šli jsme pěšky po silnici.
Jonáš Opravil, Ondřej Prchlík, Štěpán Lažek, 7. tř.

5.2. jsme vyrazili autobusem na lyžařský kurz do Jeseníků. Cesta byla sice dlouhá, ale krátili jsme si
čas zpíváním s Matějem Kotačkou. Po příjezdu jsme byli mile překvapeni svými pokoji. Byli jsme
rozřazeni do družstev pod vedením našich skvělých paní učitelek, které jsme v některých okamžicích
dokázali tak naštvat našimi blbými kecy, že nás musely umlčet sněhem. Vařili nám velmi dobře,
například vynikající jahodové knedlíky posypané kakaem. Druhý večer jsme šli po večeři relaxovat do
bazénu, ve kterém byla velká sranda. Jelikož třetí den bývá krizový, tak jsme se vydali do Jeseníku na
bowling. Zpět jsme šli 2 kilometry pěšky po hlavní silnici za stálého sněžení a opět nás zabavil Matěj
Kotačka tentokrát svými pohádkami. Když jsme se vrátili, celý areál byl krásně zasněžený, a proto
jsme se večer šli někteří koulovat. Poslední dva dny už jsme měli většinou volné lyžování a jezdili jsem
v libovolných skupinkách. Nikomu z nás se nechtělo odjíždět, protože se nám tam všem velmi líbilo a
hrozně jsme si to užili. Při cestě zpět domů na nás padla únava a většina z nás usnula, ale ke konci
jsme se probrali a začali jsme opět zpívat. Před školou jsme se všichni rozloučili a se svými rodiči
jsme se vydali domů.
Elen Hendrychová, David Jurásek, 8. tř.
Lyžařský pobyt se mi velmi líbil. Cesta byla v pohodě, jen byla trošku dlouhá. Počasí bylo nádherné.
Sníh napadl, bylo ho tam dost. Pokoje byly taky v pohodě. Nic jsme tam nerozbili. Vařili moc
dobře, chutnalo nám. O zábavu se postaral Matěj Kotačka svým zpěvem na pokoji a v autobuse při
cestě domů. Lyžovalo se mi tam dobře. Nikdo se nezranil. Ve středu jsme jeli do Jeseníku zahrát si
bowling. Vyhrál Matěj Pšurný, byl to takový pohodový den. Ve středu i ve čtvrtek jsme se večer dívali
na film. Oba dva byly dobré. V pátek jsme odjížděli domů asi tak ve 3 hodiny odpoledne. Moc se mi
domů nechtělo, ale užil jsem si to.
Adam Grebeníček, 8. tř.
Lyžák se mi líbil, protože byla zábava v autobuse i v chatkách. Měli jsme hodně sněhu a pěkně
upravenou sjezdovku, i když se odpoledne začala dělat ledovka. Asi druhý den jsme si vytvořili
skupinky po dvou, třech nebo čtyřech a jezdili jsme spolu tak, jak jsme chtěli. V poledne jsme šli na
oběd do jídelny, kde vařili vždy skvěle, a odpoledne jsme šli zase lyžovat. Večer jsme šli na večeři a
pak jsme buď byli na chatkách, nebo jsme se dívali na film. Ve středu odpoledne jsme nešli lyžovat, ale
jeli jsme na bowling do Jeseníku a potom do obchodu. Poslední den se nikomu nechtělo domů.
David Daněk, 8 tř.
Lyžák se mi celkem líbil až na ubytování ze sádrokartonových zdí. Lyžování se mně líbilo, protože jsme
si mohli utvořit skupinky, ve kterých jsme spolu lyžovali. Měli jsme tam nádherné počasí. Přiučil jsem
se nové věci, např. základy carvingu. Většinou jsme lyžovali dopoledne a odpoledne. Večer jsme se
pak šli dívat na film. Jsem rád, že jsem to tam vydržel, protože to byla malá místnost pro hodně lidí,
tak tam nebyl ideální vzduch. Ve středu odpoledne jsme měli výlet do Jeseníku, kde jsme šli na
bowling. Tam se nám to líbilo, po cestě zpět jsme vysedli v Bělé pod Pradědem a šli do hotelu Stará
pošta. Byla to příjemná procházka. Jídlo v hotelu bylo přijatelné. Bohužel jsme v tom hotelu nebyli
ubytováni, ale byli jsme v nějakých „chatkách“.
Radek Jelének, 8. tř.

Lyžák očima paní učitelek:
Lyžařský pobyt hodnotíme jako velmi zdařilý. Všech 35 žáků se vracelo domů jako zkušení lyžaři.
Někteří z nich si osvojili carving, jiní se zdokonalili ve sjezdovém lyžování a zbavili se “pluhu” a ti,
kteří stáli poprvé na lyžích, se naučili lyžovat od úplných základů a svou trpělivostí to zvládli na
výbornou. Všichni se na sjezdovce chovali dle pokynů a dodržovali pravidla bezpečného lyžování.
Chtěly bychom naše žáky pochválit za báječnou a přátelskou atmosféru, a za to, jak se k sobě pěkně
chovali a vzájemně si pomáhali. Nikdo nikoho nenechal ve štychu. Při společných chvílích jsme na ně
mohly být patřičně hrdé, jelikož se chovali za každé situace spořádaně a mohly jsme se na ně

spolehnout. Každodenní azuro a bezvadné lyžařské podmínky nám dopřály vychutnat si “ladovskou
zimu” a naprosto ideální “lyžák”, na který budeme dlouho vzpomínat.
Za instruktorský tým Mgr. Jana Pašková

