
V pondělí ráno o půl osmé jsme měli sraz u parku naproti škole, kde jsme začali nakládat 

zavazadla, lyže a lyžáky do autobusu a vozíku. Poté jsme nastoupili do autobusu a vydali se 

směr Jeseníky. Cesta trvala asi 2 hodiny. Když jsme dojeli na Ovčárnu, kluci pomáhali 

vytahovat zavazadla z autobusu a skládat je do rolby, která nám je přepravila na naši chatu. My 

si rozebrali pokoje, převlékli se do lyžařského a vyrazili konečně na svah. Někteří si nasadili 

lyže, jiní snowboardy a šlo se k vleku. Odpoledne jsme jezdili základy a pak měli volné jízdy. 

Když jsme přišli ze svahu, převlékli se a měli ještě chvilku před večeří, hráli jsme různé hry. 

Každý večer jsme se pak setkávali ve společenské místnosti, kde jsme se společně bavili a vždy 

se tam dozvěděli informace na další den. Potom jsme se šli už jen osprchovat a spát. Líbil se 

mi čtvrtek, který byl specifický v tom, že jsme měli po obědě karneval na lyžích. Všichni jsme 

se oblékli do kostýmů a šli na svah, kde měl každý za úkol představit svoji masku. Také se 

konala diskotéka, na které jsme tancovali, zpívali, prostě si to užívali.  

Alena Havlíková (8. třída) 

V pondělí, jak jsme přijeli na chatu Barborku a ubytovali se, tak jsme všichni popadli lyže a 

snowboardy a šli na sjezdovku. Rozřadili jsme se do týmů, kde byli pokročilí a začátečníci na 

snowboardech a na lyžích. Já jsem jela na snowboardu a byla jsem úplný začátečník. Jako 

instruktora jsem měla pana ředitele. Byla jsem s ním spokojená, protože jsem už první den sjela 

svah na snowboardu. Každý den jsem se zlepšovala a nakonec jsem i pomu vyjela a už jsem 

jezdila sama ze svahu. Lyžařský kurz byl super a náramně jsem si ho užila a těším se za dva 

roky, až bude další. 

Sára Hromková (6. třída) 

 

Ranní výstup na Praděd  

Ve středu měli někteří z nás možnost si vyjít na sněžnicích na Praděd, podívat se na východ 

slunce. Budíček byl zhruba okolo šesté. Oblékli jsme se, nazuli si sněžnice a vyrazili. Na Praděd 

jsme si to namířili vzdušnou čarou nejkratší cestou. Cesta se sněžnicemi nebyla skoro vůbec 

náročná, protože jsme se nebořili. Pod námi bylo cca 230 cm sněhu, takže bez sněžnic bychom 

byli ztraceni. Potom co jsme vystoupali na Praděd, jsme si někteří dali čaj a pozorovali východ 

slunce. Až bylo slunce výše, vyfotili jsme se a vydali se zpátky. Cesta byla velice zábavná a 

také hodně rychlá. Když jsme došli do chaty, čekala nás tam zasloužená snídaně, která opravdu 

bodla.  

Ondřej Grešák (8. třída) 

 

Středeční odpolední výlet na bazén 

Kdo chtěl, sbalil si ve středu věci a vyrazil směr bazén. Společně jsme nejdříve vyšli směrem k 

chatě Ovčárně a Sabince. Tam jsme měli nastoupit na autobus, jenomže byla velká fronta, a 

proto jsme se do autobusu nevešli. Asi o deset minut později přijel sice další autobus, ale do něj 

jsme se zase nevešli. Nakonec jsme šli do restaurace na Ovčárně, jenže tam bylo hrozně moc 

lidí, tak jsme se otočili na patě a šli do restaurace na Sabince. Tam bylo vylidněno, nikde ani 

noha, tak nám jídlo připravili celkem rychle. Jediný, co jsem si z toho dne odnesl, byla špatná 

nálada, že jsme nejeli na bazén, a plné břicho z restaurace. 

Vojtěch Hořín (8. třída) 



Lekce s paní učitelkou Lehkou 

Na letošním lyžařském výcvikovém kurzu jsem patřil k družstvu začátečníků, kde nás vedla 

paní učitelka Lehká. V úplném začátku jsme museli stromečkovat po svahu, což bylo celkem 

unavující. Ale druhý den odpoledne jsme už jezdili na vleku, konkrétně na pomě. První jízda 

mi nevyšla, protože jsem byl zvyklý na pomu, která se pořád otáčí, což byl nezvyk. Na druhý 

pokus jsem to ale dal, i když jsem na konci spadl. To bylo kvůli tomu, že jsem nedával pozor, 

najel na skokánek a bylo to. Paní učitelka nás nejprve učila obloučky, pluh, ale také rychlé 

zastavení a nadzvedávání jedné lyže při obloučku. Já jsem vše zvládl hned, protože jsem na 

lyžích jezdil zhruba 4 roky. Ve středu ráno jsme si dali půlku svahu s paní učitelkou a druhou 

půlku volnou jízdu. Ve čtvrtek jsme už měli volné jízdy úplně a paní učitelka si brala už jen 

některé, kteří to moc neuměli, a doučovala je. Ke konci jsem byl vždycky unavený a šel jsem 

na chatu spát. Podle mě toho paní učitelka ty, co na tom v životě nestáli, hodně naučila.  

Jakub Vrána (7. třída) 

 

Freeride 

První den se nás pan Frgal zeptal, jestli bychom si chtěli následující den zajezdit na jiné 

sjezdovce. Většina z nás chtěla. Ostatní si procvičovali na modré sjezdovce svoje obloučky. 

Všichni si mysleli, že půjdeme s prknem po svých až k sjezdovkám na druhé straně. Pan Frgal 

však řekl, že to vezmeme zkratkou přes les. Každému došlo, že se jedná o freeride. Všichni 

jsme byli natěšení. Pan Frgal nám řekl pár věcí, které jsme si měli zapamatovat, a jel jako první, 

my ho s odstupem následovali, abychom se nesrazili. Cesta trvala cca 10 minut, přijeli jsme ke 

kotvě, která vedla na černou sjezdovku. Všichni jsme si do té chvíle ovšem mysleli, že se jedná 

o červenou sjezdovku. Jak jsme vyjeli nahoru, ihned jsme si dali nohy do vázání a postupně 

jsme začali sjíždět černou sjezdovku. Poté jsme jeli freeridem pod Petrovými kameny na 

sjezdovku, která byla červená. Tam jsme strávili nejvíce času za celý lyžařský kurz.  

Jiří Řezníček (8. třída) 

 

Večerní program 

Na tomto lyžařském kurzu se mi líbilo, že jsme jeli bez telefonů, takže jsme se víc bavili mezi 

sebou. Měli jsme večerní programy stavěné tak, že každý večer měla vymýšlet program nějaká 

třída kolektivně. V pondělí byl program na učitelích, takže jsme se seznámili s řádem a chodem 

chaty, ve které jsme byli ubytovaní, a zahráli nějaké seznamovací hry. Další dny už byly na 

třídách, a tak jsme si mimo jiné zahráli pantomimu, reklamaci, kdy se hádá slovo otázkami, 

židličkovanou, několik kol úspěšné fackovací hry a poté i svlékací hru, která spočívala v tom, 

že jsme ze svého oblečení měli obléct dobrovolníka. Program byl docela zábavný a dost jsme 

se zasmáli. Čtvrteční večer byl tak trochu vzdělávací, protože nám udělal přednášku člen místní 

horské služby. Po přednášce jsme dostali diplomy za nejvíc uklizené pokoje, ale objevily se i 

diplomy za největší nepořádek. Všichni byli odměněni a poté přišla řada na program deváté 

třídy, a to tichou poštu, kdy jsme se dozvěděli kolik zkomolenin je možné udělat. A jelikož to 

byl poslední večer, tak jsme mohli mít párty zhruba do půlnoci. Myslím, že jsme si to všichni 

moc užili.   

Barbora Rösslerová (8. třída) 

 


