Zhruba před měsícem, v termínu od 16. 1. do 23. 1. 2010 se uskutečnil
v Žacléři v Prkenném Dole lyžařský kurz pro žáky 7. – 8. Tříd ZŠ Schulzovy sady
úseku Legionářská. Já se pokusím tento týden zhodnotit očima zúčastněné.
Základní smysl kurzu – pořádně si zalyžovat – jsme dříve nebo později
splnili všichni. Jedna skupina šla rovnou na svah, několik z nás se však lyžovat
muselo teprve naučit. Učili jsme se na svahu, kterému se ani svah říkat nedalo,
protože to byla prakticky rovinka. Je teď úsměvné, když si vzpomenu, jak jsme
měli i s takovouto rovinkou na začátku problém a jak o pády a kotrmelce nebyla
nouze. Už první den odpoledne jsme to však všichni zvládli a druhý den už jsme
se mohli vypravit na hlavní svah. Na něm nám to sice ze začátku taky moc nešlo,
ale už dopoledne někteří z nás sjeli kopec bez pádu a odpoledne už jsme svištěli
dolů jako o život.
Takže lyžování jsme zvládli všichni a co se zábavy týče, tak o tu bylo také
postaráno. Každý den byl večerní program a jako na správném „lyžáku“ jsme ani
nezapomněli po večerech cestovat do jiných pokojů. Nutno však říci, že dozor na
chodbách byl natolik dokonalý, že se nám úprk málo kdy povedl. Ale koneckonců
tak po čtyřech dnech nám navečerní cesty po celodenním lyžování ani moc sil
nezbylo…
Jídlo bylo vynikající a kuchaři příjemní. Nakonec ani nechyběla pořádná
diskotéka, jako taková malá „rozlučka“. Myslím, že si kurz všichni užili (jak my,
tak snad i učitelé a instruktoři), a všem těm, kteří nás některé na začátku tolik
zvedali ze země, a těm, co s námi všechno to ponocování přežili, patří naše velké
poděkování.
Kristýna Gregová
za 7.C, 8.C, 8.D a 8.E

Naše jídelna (Penzion U Kapličky)

Penzion Jitka (tady jsme bydleli)

Tady jsme spali

Tady jsme lyžovali

Ski areál BRET

Nahoře na kopci – výstup z lanovky

Tady jsme začínali 1. den (dětský park)

