
Je 5.3.2018, 8:30 ráno a pred š portovou halou v Sabinove nastupujú š tudenti náš ho
gymnázia do autobusu, pod dozorom pána prof. Mika, pani prof. Š oltisovej a
kvalifikovanej detskej lekárky MUDr. Nadež dy Voč kovej. Č aká ich lyž iarsky kurz, ktorý
sa tento rok konal v Ž diari.

Nauč iť sa lyž ovať , utuž ovať vzť ahy v triednom kolektíve a spoloč ne stráviť týž deň
plný záž itkov. To boli ciele náš ho lyž iarskeho kurzu. Hoci nepopieram, ž e sa naš li aj iné.
Vyhnúť sa š kole hneď po skonč ení jarných prázdnin tiež nie je na zahodenie. Bol som
medzi nimi, takž e viem, o č om hovorím. Cesta ubiehala veľ mi rýchlo. Vo vnútri sa
ozývala veselá vrava. Ani sme sa nenazdali a už sme boli v Ž diari. Po príchode do RS
Ž diar sme sa ubytovali (samozrejme chalani č o najbliž š ie k dievč atám) a po dobrom
obede sme sa vybrali na svah, kde za týž deň získali lyž iarske schopnosti aj tí, ktorí v
ž ivote nestáli na lyž iach. V stredu sme sa lyž ovali len doobedu a poobede sme mali osobné
voľ no až do 22:30, ktoré sme samozrejme „ produktívne“ využ ili (myslím si, ž e väč š ina
š tudentov celkom dobre rozumie slovu „ produktívne“ , takž e asi vám nebudem opisovať ,
č o vš etko to slovo zahŕ ň a).
Vo š tvrtok sme si po več eri vypoč uli vyhodnotenie lyž iarskeho kurzu v podaní pani prof.
Š oltisovej, ktorá náš „ lyž iarak“ vyhodnotila ako veľ mi dobrý. To znamenalo, ž e več ierka
sa predĺ ž ila do 23:30. Nasledovala bujará zábava spojená so zábavnou hrou Druž stvo
baví druž stvo a diskotékou. Vrámci vysielania priameho prenosu Ligy Majstrov si priš li
na svoje aj niektorí chlapci (vrátane mň a...)
V piatok sme si po doobedň ajš ej lyž ovač ke pobalili svoje veci, zjedli obed a spoloč ne sme
sa plní nezabudnuteľ ných záž itkov a spomienok pobrali domov k svojim rodinám.

V mene 1.A by som chcel náš pocit z lyž iarskeho kurzu zhrnúť do jedného slova-
Ď AKUJEME!!! Matúš Badanič 1.A


