Pondelok, 5.3.2018. Koneč ne nastal deň D, ktorý sme dlho oč akávali. Po jarných prázdninách š kolské
lavice 1.A triedy ostali prázdne, pretož e na nás č akal vysnívaný lyž iarsky výcvik v Ž diari. O pol deviatej
sme sa vš etci usmiati, s plnými batohmi a lyž ami na pleciach stretli pri š portovej hale. Cestovali sme
približ ne dve hodiny na dvoch mikrobusoch. Okolo obeda sme dorazili na miesto pobytu. Boli sme
ubytovaní v krásnej vile Panoráma. Po oboznámení sa s novým prostredím vily sme o druhej vyrazili do
lyž iarskeho strediska Strednica, pred ktorým sa z diaľ ky týč ili vysoké vrchy Tatier. Po rozdelení do
skupín podľ a lyž iarskych zruč nosti nasledovala rozcvič ka. Lyž iarov viedla pani profesorka Š oltýsová a
nelyž iarov pán Miko, pri ktorom sa hneď v prvý deň nelyž iari vybrali na svah, no najprv sa museli
nauč iť prívraty, odvraty a veľ a iných základných vecí. O š tvrtej sme sa vš etci presunuli autobusom k
vile. Ulož ili sme si lyž e, lyž iarky a kaž dý sa vybral do svojich nových izieb. O pol š iestej sme sa stretli v
jedálni. Po výbornej več eri pani uč iteľ ka zhodnotila deň . Več er sme mali vlastný program na izbách.
Niektorí hrali hry, iní sa rozprávali, pozerali TV, maš krtili, poč úvali pesnič ky alebo len tak leň oš ili.
Utorok, 6.3.2018. Budíč ek bol ráno o 7:30, po ktorom nasledovala krátka ranná rozcvič ka na č erstvom
horskom vzduchu. O 8:00 sme vš etci dorazili hladní do jedálne na raň ajky. Na výber sme mali zo
studených a teplých jedál, takž e kaž dý si priš iel na svoju chuť . Po raň ajkách si kaž dý zobral balíč ek na
desiatu a teplý č ajíč ek do termosky. O 9:15 po nás priš iel autobus. Po príchode do lyž iarskeho strediska
sa kaž dá skupina riadila podľ a inš trukcií profesora. Prvá sa zdokonaľ ovala v lyž iarskych zruč nostiach,
druhá skupina sa nauč ila lyž ovať v pluhu a prvý krát skúsila jazdu na vleku pre skúsených lyž iarov.
Okolo dvanástej zač ala prestávka na obed a oddych, ktorá skonč ila o druhej. Do š tvrtej sme vš etci
lyž ovali a naberali nové skúsenosti v tomto krásnom zimnom š porte. O pol piatej nás autobus
vyč erpaných dopravil k vile. Po ulož ení lyž í, lyž iarok a menš ieho osobného voľ na o pol š iestej zač ala
več era, po zhodnotení dň a mal kaž dý až do več ierky svoj program podľ a uváž enia.
Streda 7.3.2018. Budíč ek bol o 7:20. Nasledovala rozcvič ka a po nej raň ajky. Približ ne o 9:15 sme sa
presunuli do už známeho lyž iarskeho strediska. Prezuli sme sa, rozcvič ili a profesori si vymenili
skupiny. Druhá skupina, ktorá eš te pred dvoma dň ami stála prvý krát na lyž iach, sa v pluhu bez
problémov spustila dolu svahom na č ele s pani profesorkou Š oltýsovou. Prvá skupina skúsila sedač kovú
lanovku a strmš í svah pre dlhoroč ných a skúsenejš ích lyž iarov. Takto sme lyž ovali až do 12:45. Neskôr
po nás priš iel autobus. Prvá zastávka bola pri obchode, do ktorého sme sa s radosť ou nahrnuli. Druhá
zastávka už bola pri vile, v ktorej sme sa o druhej stretli pri obede. Voľ ný č as v tento deň sme mali
využ iť aj na vymyslenie zábavného programu na več er, v ktorom jedna skupina zabáva tú druhú, tak isto
aj naopak. Več era bola v obvyklom č ase. O 20:00 sme sa nahrnuli do jedálne, kde zač al program.
Tancovali sme, hrali hru a Matúš nezaprel svoj herecký talent.
Š tvrtok 8.3.2018.Vstali sme a naraň ajkovali sa v rovnakom č ase, ako v stredu. Tento deň bol podobný
ako utorok, až na návš tevu náš ho nového pána riaditeľ a Muránskeho a zástupcu pána riaditeľ a pána
Lorinca. Okolo pol piatej sme sa vrátili na izby, v ktorých sme sa mohli zregenerovať do pol š iestej. Po
več eri sa nám pán riaditeľ predstavil a pani profesorka ako zvyč ajne zhodnotila deň a podala pokyny na
nasledujúci posledný deň lyž iarskeho výcviku. Keď ž e v tento deň sa oslavoval MDŽ , naš i chlapci nás
poteš ili č okoládkami.
Piatok 9.3.2018.V posledný deň nám ranná rozcvič ka odpadla a stretli sme sa až pri raň ajkách v jedálni.
Po nich nás autobus dopravil na miesto poslednej spoloč nej lyž ovač ky. V tento deň kaž dý lyž oval
vlastným ľ ubovoľ ným š týlom. Základom bolo už iť si poslednú lyž ovač ku a nespôsobiť si ž iadne
zranenia. Po prezutí nasledovali spoloč né fotky a vybláznenie sa na snehu v lyž iarskom stredisku. Okolo
pol tretej sme sa naobedovali a pán Miko poď akoval pani doktorke, ktorá nás sprevádzala celým
lyž iarskym kurzom. Jej ochotu si pán Miko ocenil krásnou knihou, do ktorej sme sa vš etci podpísali.
Onedlho si kaž dý posadal do mikrobusov, v ktorých sme strávili cestu do pol piatej. Koneč ná zastávka
bola pri gymnáziu, pri ktorom sme sa rozlúč ili a pobrali sa domov s krásnymi spomienkami v srdci.
Lýdia Š tofaníková 1.A

