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Lyžiarsky 
 

Vždy som sa chcela vedieť lyžovať, no potom to nastalo. Dňa 12.2 sme 
s triedou vyrazili na lyžiarsky výcvik do Krpáčova v Nízkych Tatrách. Už 
som sa nevedela dočkať. Cesta ubiehala veľmi rýchlo, pretože tam bola 
zábava a išli sme cez krásne miesta ktoré som ešte nikdy nevidela. Keď sme 
prišli, bola som veľmi nadšená už len keď som uvidela náš krásny hotel 
a ešte krajšiu tatranskú prírodu. Hneď sme sa vybalili, prezliekli do 
lyžiarskeho a išli na svah. Ja, môj brat a ešte niektoré deti sme si ta požičali 
lyže a zatriedili do skupín. 1., 2., a 3. Skupina sa išla rovno lyžovať a štvrtá 
skupina sa najprv učila základy napríklad ako si zapnúť a odopnúť lyže. Asi 
po štvrť hodine sme prešli na svah pre začiatočníkov. Zdalo sa mi to 
nemožné a myslela som si že sa to nikdy nenaučím. No vďaka našim 
učiteľom som zistila ako sa má čo robiť a hneď sa mi to zdalo ľahšie. Takto 
sme sa lyžovali asi hodinu a pol. Hneď ma to začalo baviť. Na hotel som sa 
vrátila príjemne unavená. Navečerali sme sa a potom sme si spolu so 
spolužiakmi išli zahrať pingpong. Bola tam veľmi dobrá atmosféra. Počúvali 
sme hudbu tancovali spievali. Vždy tam bola veľmi dobrá atmosféra. Boli 
sme vždy veľmi smutní, keď sme sa museli vracať na naše izby. O 8:00 sme 
mali  raňajky. Stále som sa veľmi dobre najedla, pretože sme si mohli 
vyberať jedlo, ktoré nám najviac chutí. Potom bol nástup. 3 hodiny sme sa 
lyžovali doobeda, potom bol obed a po hodinovom oddychu sme sa ešte išli 
lyžovať na hodinu a pol. Keď sme prišli na izbu, nachystali sme sa na večeru 
a stretli sme sa v spoločenskej miestnosti. Tam nám vždy zhrnuli celý deň 
a povedali, čo sa bude diať budúci deň. Na druhý deň nám povedali že sa ide 
na veľký svah. Už som mala veľké stresy, ale nakoniec som to zvládla. 
Učitelia sa nám každý deň venovali a my sme stále len zlepšovali. Po pár 
dňoch nám to všetkým išlo úplne úžasne. Lyžovanie ma začalo veľmi baviť 
a každým jedným dňom som si to užívala viac a viac. Vďaka našim učiteľom 
som zažila ten najväčší zážitok za celú základnú školu. Kebyže môžem, som 
tam ešte dnes. 


