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Lyžařský výcvikový kurz – leden 2016 

 
Ve dnech 16. – 23. ledna 2016 se vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili zimního 

lyžařského kurzu v Železné Rudě. I letošní ročník proběhl ve spolupráci s březnickou základní školou. 

Ubytováni jsme byli na hotelu Engadin, který se nachází u lyžařského areálu Belveder. Bohužel první dny 

lanovka před hotelem nebyla v provozu, a tak jsme se do areálu Nad Nádražím dopravovali autobusem. 

Počasí v tomto týdnu skutečně nemohlo být lepší.  Na Šumavě zavládla opravdová tuhá, až pohádková zima, 

kterou doplňovalo velmi silné horské sluníčko, díky kterému nám na kopcích nebylo chladno.  

Žáci byli skutečně velmi šikovní, již první den na svahu všichni vyjeli vlekem nahoru a po pár 

jízdách již zvládli sjet kopec samostatně i dolů. Tento týden byl velmi vydařený, z našich žáků se stali 

lyžaři, kteří měli stále úsměv na rtu. Zábavu si žáci užili nejen přes den, ale i večer při večerním programu, o 

který se postarala báječná vychovatelka Denisa spolu s instruktory.  

Věřím, že si žáci kurz užili, naučili se nové dovednosti, seznámili se s novými kamarády a odvezli si 

jen ty nejlepší vzpomínky. Domů jsme se vrátili všichni ve zdraví. Během týdne jsme naštěstí nemuseli řešit 

žádné větší zdravotní problémy. Doufám, že si žáci po tomto týdnu lyžování oblíbili a budou mít chuť 

vyrazit lyžovat i ve svém volném čase. 

                                                                                                                                  

Mgr. Hana Kotěšovská  
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A co na to naši lyžaři? 

 

 Minulý týden jsme byli na horách. V sobotu jsme si vybalovali věci a dostávali informace na 

následující dny. V neděli jsme se učili, jak nandávat lyžáky a lyže, jak se zvedat ze země a mnoho dalších 

věcí, které se nám budou hodit při lyžování. Většinu z nás to vůbec nebavilo. 

 V pondělí jsme už jeli na svah autobusem. Takhle se to opakovalo až do středy. Dopoledne do hotelu 

jsme se už měli vrátit na lyžích.  

 Každý večer byl nějaký program. Ve čtvrtek a v pátek jsme se málo učili na lyžích. Měli jsme spíš 

volné jízdy. V sobotu už jsme odjížděli domů. Každý dostal obálku s dopisy uvnitř.  

 Moc se mi tam líbilo. Chci se tam zpátky vrátit. Tento týden nás hodně sblížil. 

A. Nováková (7. třída) 

 

Na lyžařský kurz jsme jeli 16. 1. 2016. Dorazili jsme v pět hodin odpoledne. Uklidili lyže a šli jsme 

si vybalit do pokoje, pak jsme šli na večeři a na program s Denisou (dělala diskotéky a zábavu). Pak jsme šli 

spát a těšili se, že zítra půjdeme konečně lyžovat a bude nás učit paní učitelka Kotěšovská, která je moc 

milá. Ráno jsme šli na svah jenom na dvě hodiny a učili jsme se zvedat, kdybychom spadli. Učili jsme se 

také brzdit. 

Další den jsme šli na svah už na delší dobu, zkoušeli jsme jezdit a pak zabrzdit, ale mně to tolik 

nešlo. Večer byla diskotéka. 

V úterý jsme také lyžovali a jezdili na vleku. Ve středu jsme dělali na lyžích oblouky a mně to 

konečně začalo jít a bavit. Večer byla diskotéka spojená s karnevalem. Ve čtvrtek jsme jeli na kotvě, která je 

podobná vleku, akorát je větší, rychlejší a má tvar námořnické kotvy. Pak jsme dostávali volné jízdy a jezdili 

s hůlkami, pak jsme se koukali na film a večer byl zase zábavný program. Poslední den jsme měli na svahu 

hodně volných jízd. Večer jsme se loučili a všichni psali na papír na zádech např.: Mám: hezké vlasy; Jsem: 

milá; Umím: lyžovat. 

V sobotu jsme šli na snídani a dostali jsme svačinu na zpáteční cestu a pak jsme balili. V 10 hodin 

jsme odjížděli domů. 

Lyžování se mi moc líbilo a bavilo mě. Doufám, že pojedu na hory i příští rok. 

        Kr. Šindelářová (7. třída) 

 

 


