Lyžařský výcvik 5.třídy
4.3. – 8.3. 2019
Lyžařský kurz 5. třídy proběhl v týdnu od 4. do 8. března 2019 v Žacléři,
ve Family Ski Parku - Bret. Děti jezdily na lyžích a na snowboardu.
Všichni se zdokonalili ve svém ježdění. Dáša, která byla úplný
začátečník, uvedla své dojmy: „Poprvé jsem stála na lyžích
a hrozně jsem se bála. Ale už první den mne vytáhli na velkou
sjezdovku a já ji sjela samotná. Byl to úžasný pocit. Párkrát jsem spadla,
ale to k tomu patří. Trénovali jsme na páteční závody. Z dívčí kategorie
na lyžích jsem byla první (jako dívka na lyžích jsem byla jediná ) a ze
všech závodníků jsem vybojovala 4. místo.“ Pavel jezdil na snowboardu
a nejvíce ho bavila volná jízda na sjezdovce. Matyáš poznamenal, že
bylo docela teplo, takže sníh už byl mokrý a těžký. Ale přesto si ježdění
užil. Honzík si pochvaloval, že lektoři byli moc fajn. Lektor na
snowboard se jmenoval také Honza a byl příjemný, hodný a vtipný.
Další dívka v týmu byla Zuzka. Zuzka měla úplně jiné postřehy: „Sice
jsme nesměli na lanovku, ale byli jsme na pomě. Navíc se mně
na snowboardové botě odlepila podrážka, a tak jsem si druhý den
musela půjčit boty od sestry. První den výcviku se mi až tak nelíbil,
jezdili jsme na výukovém místě, ale pak už jsem si to užila.“ Stáňa
ohodnotil své výkony: „ První den byl docela v klidu a tento klid trval
do třetího dne, kdy jsem měl svůj první pád. Pátý den byly závody,
a na těch jsem se umístil jako druhý.“ A Lukáš krásně shrnul, jaké je
doprovázelo počasí: „V úterý ráno vypadalo, že bude hezky. Tři čtvrtiny
výcviku bylo sluníčko, a pak se přihnaly mraky a začalo pršet. A pršelo
stále víc a víc. Pak začalo sněžit a nakonec padaly obrovské kroupy. Byly
velké jako koruna. Všichni jsme byli úplně mokří a mně dokonce museli
půjčit bundu. Ale výcvik byl fajn.“
Eva Brátová, třídní uč.

