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Lyžařský výcvik začal 2. 1. 2022 a skončil 7. 1. 2022. Jely třídy 8. A a 8. B 

s panem učitelem Petrem Stasem, panem ředitelem Jiřím Skalským, paní 

vychovatelkou Janou Kunovou a paní učitelkou Colettou Bitmanovou.  

Přijeli jsme na chatu Centrum autobusem v 13 hodin. Na chatě jsme pobývali 

celý týden. Kuchař jménem Rony nám po celou dobu vařil vynikající jídla.  

Oliver Abraham 

Píše se čtvrtek šestého ledna 2022.  Ráno bylo jako každé jiné. Hygiena, 

obléknout se a rychle na snídani. Snídani dělal jako vždy Rony. Na cestu 

nám uvařil řízek s chlebem. Když jsme dosnídali, vyrazili jsme na skibus.  

Jeli jsme až na Tanvaldský Špičák.                

Lyžovali jsme až do oběda. Dal jsem si řízek od Ronyho, který teda 

nebyl vůbec dobrý. Připadal jsem si, jako když jím písek. Tak jsem si dal 

v bufetu čaj a pak jsme šli už zase jezdit. Snowboardovali jsme do konce 

otevírací doby.                                                            

V penzionu jsme měli k večeři opravdu nepoživatelné rizoto. Dojedl jsem 

to, ale byl jsem tak unavený, že jsem šel spát.                        Karel Částek 
 

 

 

 

 

 

 



     Třetí den našeho výcviku byl ski areál Severák uzavřen, měli jsme 

„odpočinkový den“. Dopoledne jsme šli na nedalekou uzavřenou sjezdovku, kde 

si pan učitel pro nás připravil několik her. Jedna z her bylo běhání na vrchol 

sjezdovky po ledu a sněhu. V této hře náš tým skončil na 2. místě, což byl 

úspěch. Poté jsme hráli ještě několik her, ale v těch jsme většinou skončili 

poslední nebo na ne moc dobrém místě.  

Jakub Trojan 

Druhý den jsme se rozdělili do týmů, kde musela být aspoň jedna holka. V mém 

týmu Burani byl Raf, Sebik a Sofi. Byl jsem kapitánem týmu Burani.  

Každý tým měl udělat hru po polední přestávce. Můj tým vymyslel módní 

přehlídku. Módní přehlídka spočívala v tom, že porotci hodnotili kostýmy a také 

chůzi od 1 do 10. Vylosovali téma např. starověk, na pohřbu a ostatní týmy 

měly nejvíc napodobit téma. Kdo to nejlépe napodobil, postupoval do dalšího 

kola. Museli oblíkat vždy jednu osobu, ale mohli se střídat. 

 Byla tři kola. První kolo mělo téma na pohřbu. Nejlepší oblek měli Pohůňci 

(dospělí) a do dalšího kola postupovali  i Mimoni, Pohůňci, Šmoulové. Bohužel 

v semifinále vypadli Šmoulové. Ve finále vyhráli  Pohůňci s tématem starověk. 

Oliver Abraham 

 

A jinýma očima 

V půl osmé se odstartovala diskotéka, kterou jsme organizovali já, Karel a 

Kuba Trojan. Protože nikdo nechtěl tancovat, tak jsme se s Karlem chopili 

předcvičování tanečních kroků. V devět hodin řekl pan učitel Staso, abychom 

pouštěli ploužáky a střídaly se dámské a pánské volenky, aby si všichni 

zatancovali. Ze začátku se holky styděly, ale pan učitel Staso jim to vysvětlil a 

donutil je, aby s námi tancovali. Já tancoval s Kačkou, paní učitelkou 

Bittmanovou pak mě donutili tancovat s Danielou.  

Honza Burián 



 

 

Nejen lyžování, ale i tanečky 

Ve čtvrtek, poslední noc na lyžáku, jsme měli diskotéku. Tancovali jsme hlavně 

na české písničky. Karel si stoupnul na židli a začali jsme tančit podle něj.  Byla 

to zábava, protože Karel moc dobře netančí. Další písnička, kterou pustili, se 

jmenuje Jede, jede mašinka. Jeli jsme až do přízemí a viděla nás i škola, která 

tam byla také na lyžařském výcviku. Myslím si, že se nám i smáli, ale nám to 

bylo jedno. Vrátili jsme se nahoru a zase tancovali.  

Marie Rudolfová 

Někdy to bolelo… 

Jel jsem z kopce a ve chvíli, kdy jsem měl zatočit, tak jsem omylem spadl na 

zem a přitom mi začala bolet pravá noha.  Myslel jsem si, že jsem se jenom bouchl 

do nohy, ale bylo to horší. Když přijel kamarád, podíval se na moje lyže a hole, jestli 

je nemám zlomené. Nebyly, ale na zemi jsem si všiml červené barvy.  

Podíval jsem se na svoji pravou nohu a všiml jsem si, že v oteplovácích zeje 

díra a v ní ta červená barva. Došlo mi, že je to moje krev. Bolelo to, ale myslel jsem 

si, že mám jenom malou ránu, ale bylo to  horší. Můj kamarád doběhl pro pana 

učitele Stasa, aby se na to podíval. Když pan učitel Staso přišel, podíval se a zjistil, 

že to je velká řezná rána. Bolelo to, a tak šel učitel pro horskou službu. Tak jsem si 

vyzkoušel, jak se jezdí na záchranářském skútru. 

Ondra Matyáš 



Snowboard! 

Posuneme se doprostřed týdne. Tím myslím čtvrtek. Ten den jsme jeli na 
Tanvaldský Špičák. Už jsme si se spolužáky a panem učitelem, kterého jsme 
měli na snowboard, sjeli párkrát sjezdovku a pak to přišlo. V klidu jedeme 
lanovkou nahoru. Když jsme byli pět metrů před výstupem, tak jsem do 
úplného ticha řekla: „Jéje, mně spadl snowboard, “ a všichni jsme se zasmáli.  
Pán, co ovládá lanovku, nám nahoře zastavil, došel mi pro snowboard, já 
poděkovala a jezdili jsme dál. Pak jsem pokaždé, než jsem nastoupila na 
lanovku, zkontrolovala vázání a až potom jsem nastoupila. Tomu, že mi spadl 
snowboard,  se všichni smějeme doteď.  
V pátek jsme odjížděli domů. Po snídani jsme jeli lyžovat na Severák do dvou 
hodin, pak jsme se vrátili autobusem zpět do penzionu, uklidili jsme si pokoj a 
jeli autobusem zpět ke škole, kde si nás vyzvedli rodiče. 

Kačka Pižlová 

 

 

 



 

Sedmé ročníky základních škol jezdí obvykle na týdenní lyžařský kurz, ale to 

bychom nebyli my, kdybychom to neměli nějak extra.  

Náš lyžařský kurz se díky pandemii třikrát přesunul. Po dvou letech jsme ani 

nedoufali, že bychom opravdu mohli odjet. A přece jenom jsme v neděli 27. 

února naházeli věci do autobusu a odjeli.              

                                                                                                                   Eliška Blechová 

Chata, která se měla stát na týden naším domovem, se jmenovala 

“Zvonařka“. Chata to byla velice stará. Byla postavená snad jen ze dřeva, proto 

se tu roznášel všude hluk. Třeba když jsem šel spát, tak jsem slyšel, jak učitelka 

chodí v pokoji nade mnou, jak ve vedlejším pokoji hrají spolužáci po večerce 

karty a jak na ně z druhé strany klepe můj spolužák, ať už jsou ticho.   

                                                                                        Jakub Havlas 

 



Po večeři jsme hráli hry ve skupinách, do kterých jsme se sami rozdělili. Když 
hry skončily, měli jsme asi hodinu volno, takže jsme je s Natkou trávily na pokoji 
u kluků. Tam jsme si povídali. Když skončila ta hodina volného času, šly jsme 
s Natkou na pokoj a tam jsme si ještě povídaly. A nikdy jsme nestíhaly si vyčistit 
zuby před večerkou, to jsme pak měly průšvih. 

                                                                                                                                           Bea Švarcová 

 

Rozdělili jsme se na běžkaře a sjezdaře. Obě skupiny šly prozkoumat okolí 

a místa, kde by mohly sjezdovat či běžkovat.  I my běžkaři jsme vyšli na 

prohlídku. 

Byly zde dvě možnosti kam na běžky. První byl asi 8 km dlouhý okruh na 

lukách s jednoduchým terénem. Na tomto okruhu se dalo lehko sjet z cesty na 

louku plnou netknutého prašanu a zaskákat si na přírodně vytvořených 

skokáncích. Na druhé straně druhá cesta vedla jen do hor a větvila se na 

spoustu různých odboček, třeba až do Špindlerova Mlýna.            Jakub Havlas 

 

 

 

 

Na začátku lyžování jsem si moc nevěřil. Měl jsem strach, pořád jsem padal a 

nedokázal jsem ani stát na místě. Byl jsem naštvaný a měl jsem pocit, že se to 

nezvládnu naučit. Tyto pocity však následně vystřídala radost, pocit neporazitelnosti 

a obrovská úleva. Hned po prvním dni jsem byl schopný sjet kopec. Pokroky se 

ukazovaly každým dnem i hodinou. Naučil jsem se jezdit, brzdit, zatáčet, pohybovat 



se s lyžemi po rovince a pak přišli na řadu i lehce pokročilejší techniky. Nakonec 

jsem bez problémů dokázal sjet i prudší sjezdovku. Stále jsem padal, ale bez pádů 

není prostor na to se zlepšovat.                                                           Ondra Danihel 

 

 

 

 

Každý večer měl na starosti jeden, pokaždé jiný tým, který vymýšlel různé 

hry, za které ostatní dostávali body. Náš tým měl na starost čtvrteční večer, kdy 

měla být diskotéka. Bohužel se diskotéka nekonala, protože jsme odjeli o den 

dřív, kvůli nějaké střevní viróze, kterou chytla polovina lidí. 

Mrzelo nás, že jsme náš lyžařský kurz nemohli zakončit diskotékou, ale 

nakonec jsme si to docela užili a už se těším na další výlety a dobrodružství. 

 
                                                                                                                                             Aneta Uretschlägerová 

 



Ale jak se říká, zážitek někdy nemusí být úplně hezký, hlavně ať je silný. A 

to tenhle rozhodně byl. A byl i pěkný, protože jsme si to i přes nějaké 

komplikace všichni spolu dokázali užít. 

Eliška Blechová 

 

 

 

Děkujeme panu učiteli Petru Stasovi, paní učitelce Colettě Bitmanové, paní učitelce Renatě 

Hellmichové a paní učitelce Zdeně Manychové. I všem kamarádům. 


