
Lyžiarsky výcvik  

No takže ja idem opisovať náš lyžiarsky.  

Lyžiarsky trval od soboty 12.2. do piatku 18.2. Nástup bol tradične o 8mej a odišli sme o 8:30. 
Na ceste som sedela s Paulou a rozprávali sme sa o Sovietskom zväze a o živote v ňom, veľmi 
zaujímavá konverzácia. Do Krpáčova sme prišli okolo obeda.  Hneď sme sa išli na izbu vybaliť 
a išli sme na svah. Prvý deň nás rozdelili do skupín podľa toho ako nám to išlo.  Od nedele 
nám začal pravidelný rozvrh ktorý vyzeral nejako takto: o 7:30 sme mali budíček my sme si 
s babami nastavili budík a Paula tam dala takú pesničku ktorú sme stále počúvali ale jeden 
deň mi to začalo liezť na nervy tak prvé čo som povedala na Valentína je že :,,Paula ja ti 
odseknem hlavu.´´ o 8:00 sme mali raňajky a o 9:00 bol nástup, do 10:30 sme lyžovali a do 
11:00 sme mali pauzu do bufetu. A potom znova hneď na svah do nejakej 16:00. do 18:00  
sme sa mali osprchovať a vyvesiť si veci lebo sme mali večeru. Pri stole som sedela s Paulou, 
Saškou, Hankou, Dorkou a neskôr sa pridala aj Nelka (ináč takto sme boli aj na izbách) s nimi 
tam nikdy nebola nuda. Napríklad sme sa dozvedeli od Dorky že Chopok je vo Vysokých 
Tatrách je na ňom Štrbské pleso s múzeom.  

No a po večeri sme mali ako to učitelia nazvali myslím že rozkaz alebo ako kde zhodnotili deň 
a povedala čo a ako ďalej. No takže do 21:30 sme sa socializovali dole a o 22:00 sme mali byť 
v posteli. Nedeľa akože bol taký deň keď sa všetci usádzali do denného programu. Ale od 
pondelka už sme všetci boli usadený a lyžovali sme, teda ja to tak vnímam aj sranda bola a 
hlavne ako Saška vždy zašla do bufetu. No a v utorok sa nám rozvrh trošku zmenil poobede 
sme totiž išli za hotel kde sme mali voľný program. Guľovali sme sa a stavali snehuliaka. 
A akurát vtedy Paula dostala strašnú migrénu na ktorú jej pán učiteľ Miklovič  natrel chrbát 
perkeltom(ono to len vyzeralo ako perkelt) a sranda bola hlavne keď Miklovič povedal že 
sme vyrušili že išli mat “romantickú chvíľku.“ A vo štvrtok nám začalo nádherne pršať. Celý 
deň sme boli zavretí na izbách. Ale deň sa skončil celkom príjemne, učitelia nám totiž vybavili 
zmrzlinový pohár za najupratanejšiu izbu. (Ako ste mohli tušiť naša izba vyhrala). 

 Strašne milé to bolo. Akože na to že sa mi tam nechcelo ísť tak to nedopadlo tak zle. Akože 
to bolo super som rada že so išla. Ale z čoho som najviac rada je že sa Paula spustila úplne 
zhora. Ale medzi veci ktoré sa mi páčili bolo aj ako sme sa s babami večer rozprávali o 
sprostostiach.  No a na ceste naspäť som sedela zo Saškou a počúvali sme Encanto pesničky 
po slovensky. 

 

+ Jeden z mojich naj momentov bolo keď pán učiteľ Dominik si myslel že Slavkovský je môj 
frajer. 

A som veľmi vďačná za tých ľudí ktorý tam so mnou išli a dala by som všetko aby som tam 
išla naspäť keď by som mala časový stroj tak by som zobral celu triedu a išli by sme spať 
v čase aby sme to zažili ešte raz.  

❤❤ 
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