
Lyžiarsky pobyt 

V období od 12-18.2.2022 som sa zúčastnila školského lyžiarskeho výcviku v Krpáčove. 
V danom kurze boli moji spolužiaci zo 7A, ale aj z vedľajšej triedy 7B a samozrejme aj učitelia. 
Na cestu sme sa pobrali v sobotu ráno.  Naša cesta trvala cca 3hodiny. Po príchode na krásny 
hotel nachádzajúci sa v nádhernej prírode Nízkych Tatier ,nás čakalo odnesenie batožín na 
izbu a ich vybalenie.  Plný očakávaní z lyžovania sme sa po chvíli oddychu pobrali na svah, 
kde nás porozdeľovali do jednotlivých skupín podľa toho ,ako a či vieme lyžovať. Prvý deň bol 
na svahu trošku náročný nakoľko sme si kopec museli vyšliapať , keďže sme nemali ešte 
skipasi na vlek. Po všetkých zážitkoch na svahu sme sa vydali na večeru, ktorá bola veľmi 
chutná ako každé jedlo, ktoré sme na pobyte mali. Večerný program sme zakončili 
v spoločenskej miestnosti spievaním, hraním pingpongu a neskôr večierkov. Od nedele do 
stredy sa naše dni moc od seba nelíšili. Začali sme raňajkami, následne sme išli na svah 
lyžovať, potom na obed, chvíľu sme mali oddych a opäť sme išli na svah a na večeru. 
Výnimka bola vo štvrtok, kedy nám počasie bohužiaľ nevyšlo, takže náš deň sme strávili len 
v hotely. Trošku ma to mrzelo, keďže lyžovanie mám strašne rada a ešte aj v ten deň sme 
mali absolvovať preteky. Celkový pobyt bol úžasný, plný zábavy, lyžovania 
a nezabudnuteľných zážitkov. Keby som mohla, tak si ho zopakujem kľudne ešte aj 100 krát. 
Kolektív aj učitelia boli úžasní. Takže cesta naspäť v piatok bola smutná , síce sa hovorí 
„všade dobre, doma najlepšie“, ale aj tak , ak by sa dalo tak tam určite ešte chvíľu ostanem 
a určite aj ostatní. Snáď sa mi splní sen a ešte niekedy na nejaký pobyt počas školy pôjdeme. 
Stoji to zato☺. Dúfam, že som týmto nalákala aj ostatné deti, ktoré ešte len takýto, alebo iný 
pobyt čaká na ZŠ Nevädzovej. 
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