Lyžařský výcvik 2020 očima sedmáků
Lyžařský výcvik na Kyčerce, na ten jsem čekala snad celou věčnost, a troufám si říct, že to byl zatím
nejkrásnější školní zážitek.
V neděli 2. února 2020 jsme s naší školou odjeli do Velkých Karlovic. Když jsme dorazili na hotel Kyčerka,
tak jsme se rozdělili na pokoje. Ještě ten den jsme vyrazili pěšky na svah, který byl vzdálený necelých osm
set metrů. Tam jsme se rozdělili do skupin.
Náš hotel byl dobrý. Byl něco kolem jednoho kilometru od sjezdovky. I přesto, že pro nás jezdil ski bus,
stalo se jednou, že jsme museli jít pěšky.
To ale stálo za zážitky, které nás na svahu čekaly:
Hned při druhé jízdě jsme to napálili někam pryč dolů do lesíku, protože jsme špatně zabrzdili, a žduchli
jsme do sebe navzájem. Potom už nám to do konce týdne šlo perfektně.
V pondělí nám bohužel celý den pršelo. Od úterý odpoledne do pátku jsme už lyžovali neustále. Nejlepší
den pro mě byl ale čtvrtek a pátek, protože ve čtvrtek nelyžaře - jako jsem třeba já - nás mohli učit lyžovat
děcka z první a druhé skupiny. To bylo super a také jsme mohli sjet velký svah, který jsem celý sjel.
Při lyžování jsme se učili různé styly a měli i různé pomůcky, jako například kužely nebo kroužky. Jeden
den jsem se dokonce mohla stát učitelkou lyžování. Společné lyžování se nám dařilo, i když jsme zažili
hodně pádů. Byla to pro mě výborná zkušenost. V tento den některé děti vyměnily lyže za běžky. Šel s námi
pan učitel Patka a byla to hrozná sranda.
První úsek se hodně stoupalo. Na hřebeni jsme krásně viděli na údolí a kopce Velkých Karlovic. Zábavný
byl přejezd přes sjezdovku. Cesta zpátky byla pro některé náročná. Sjezd z kopce pro většinu skončil pádem.
Na konci této výpravy jsme se dobře bavili, když se koulovalo.
Po lyžování jsme byli všichni nadšení, že nám učitelé dovolili si něco koupit v iglú. Iglú byl takový
poloprůhledný ,,domek“ hned u svahu, bylo tam jídlo a hlavně smoothie.
Nejen na svahu, ale i v hotelu jsme si užívali:
Středa byla nejlíp zakončená, protože hned po skončení programu jsme měli povolenou takovou menší v
podstatě diskotéku. Kluci měli nějaké velké duhové světlo, které když se zaplo, pěkně prosvítilo celou
místnost.
Pátý den navečer jsme měli karneval, ve kterém byla soutěž o nejlepší masku. Soutěž vyhrál Karda traktorista.
Nastal poslední večer, společný karneval a balení. Pocity jsem měla velmi smíšené. Na jednu stranu jsem se
moc těšila domů, ale na tu druhou bych tu ještě týden zůstala.
Myslím si, že jsme se všechny tři třídy víc sblížily. Sice nám jeden den celkem dost pršelo, ale to nás
neodradilo, a i tak jsme si den moc užily.
Na tento lyžák budu dlouho v dobrém vzpomínat, protože to byl jeden z nejlepších zážitků v mém životě.
Za všechny chci poděkovat učitelskému sboru: panu učiteli Patkovi, panu učiteli Šopíkovi, paní učitelce
Bábíčkové a paní učitelce Procházkové, ale za mě chci nejvíc poděkovat panu učiteli Smetanovi, který
zlepšil moji jízdu na lyžích a samozřejmě nemohu zapomenout na všechny kamarády a kamarádky, se
kterými jsem se seznámil, anebo víc sblížil, děkuji všem.
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