
Náš lyžiarsky výcvik 
 

Dňa 24.1.2016 sa 36 žiaci z našej školy stretli na Poľovníckej ulici spolu so 14 žiakmi 

z Moravského Lieskového.  Celkovo s nami išli 4 učitelia - inštruktori.  Naša cesta mierila do 

Oščadnice- Veľkej Rače.  Po príchode sme sa všetci ubytovali na izbách v hoteli Rača.  

O 18:30 sme sa  zišli v jedálni na večeru.  Na večeri nás všetci učitelia privítali a zároveň aj 

poučili a každý večer určili službu. Po večeri sme sa vždy stretli v spoločenskej miestnosti, 

kde nám pani učiteľka Dedíková prednášala o bezpečnosti, povinnostiach a o správaní sa na 

svahu. Večierku sme mali do 22:30. Každé ráno sme mali budíček o 7:00, ktorý 

zabezpečovala služba. Na svah sme sa dopravili pomocou ski - busu.  Pán učiteľ Bernovský 

nám všetkým  zabezpečil permanentky. Po vyvezení na lanovke na vrchol svahu sme mali 

vždy rozcvičku.  

 Prvý deň lyžovania sme sa rozdelili do 4 družstiev.  Žiaci v 3.a 4. družstve sa ešte len začínali 

učiť, alebo trošku vedeli  lyžovať.  Do 1. družstva sa zaradili len tí najlepší lyžiari a 

snowboardisti.  Po rozdelení sa každé družstvo uberalo svojím smerom. Minimálne jedenkrát 

sa každé družstvo zastavilo v bufete na občerstvenie. Naša lyžovačka končila každý deň 

o 13:30. Pod svahom nás už čakával ski – bus, ktorý nás odviezol späť do hotela. Mali sme 

hodinu na prezlečenie, osušenie a oddych na izbách. O 15:00 nás v jedálni už čakal sýty, teplý 

obed. Po obede bol čas na našu hygienu a zábavu. Najčastejšie sme hrali biliard,  karty 

a počúvali pesničky. Na večeru sme mávali sladké dobroty. Takto sa to opakovalo deň za 

dňom.  Predposledný deň sa 3. a 4. družstvo zúčastnilo pretekov. Vyhodnotenie sme sa 

všetci dozvedeli po večeri v spoločenskej miestnosti, kde všetci dostali účastnícke diplomy 

a sladkosti. V deň odchodu sme mali budíček už o 6:00. Mali sme čas na pobalenie svojich 

vecí a upratanie izieb. Lyžovalo sa len do 12:00. Po príchode na hotel sme si naložili lyže 

a kufre do autobusu a šli sme na obed. Nasadli sme do autobusu a čakala nás cesta domov.  

Pred školou nás už čakali netrpezliví rodičia. Rozlúčili sme sa a šli sme domov. Lyžiarsky 

výcvik bol naozaj úžasný. Všetci sme si ho užili.                                     A. Bibzová, T. Trpíšková, 8.B  


