DEN 4. - 10. 1. 2013
Ráno jsme se probudili do krásného dne. Všechna mlha vystoupala nad lesy a objevily se nádherné
kopce sedlčanska, dokonce modro na nás chvílemi vykukovalo.
A tak jsme se začali těšit na to překvapení, které nám pí. učitelky včera večer slibovaly. PO snídani, kdy
nám pí. uč. Vacková vždy říká, co bude celý den následovat, jsme se dozvěděli, že dnes dopoledne půjdou
všechna družstva na velkou lanovku a budou sjíždět velkou sjezdovku – i 3. družstvo!!! A odpoledne
proběhnou závody všech družstev ve slalomu. Juchůůů, no vlastně se někteří z nás trochu obávají, dokonce
někteří mají i strach – hlavně z té vysoké lanovky . A tak jsme se hned pí. učitelkám se svým strachem
svěřili. A pí. učitelka nám vysvětlila, jak to vše bude probíhat a děti z 1. A 2. Družstva, které již na velké
lanovce jezdily, nám vše i potvrdily. Prostě nás pí. učitelky na lanovce nikdy nenechají samotné, ale na
každé sedačce s dětmi vždy jede i jeden vedoucí a drží nás za ruce povzbuzuje nás.
A tak jsme po snídani a pořádném navlečení (protože dnes trochu fouká vítr – musíme si vzít nákrčníky
a jelení loje do kapsy, abychom si mazaly rty a neofoukly) vyrážíme. U lanovky se znovu všichni poučíme,
vše si ukážeme a dokonce nám pan vlekař slíbil, že nám lanovku při vystupování zpomalí nebo zastaví,
abychom vše zvládli beze strachu.
A tak překonáváme strach, kulíme oči, nasedámééé,… Jéééé, ono to jde, a ono je to dokonce supééér, jé my
vidíme do dalekááá. Je to tu fakt krásné. A nahoře super, vyskočíme s pomocí pí. učitelek a řadíme se po
družstvech a připravujeme se na sjezd. Prostě zase jsme to zvládli a překonali sami sebe. Vedoucí z nás
mají radost.
1. družstvo: opakování všech získaných dovedností, příprava na odpolední závod – pravidla slalomu,
projíždění branek, stoupání odvratem, stoupání ve spádnici.
2. družstvo: vylepšování všech již získaných dovedností, užívání prostoru na velké sjezdovce
3. družstvo: seznámení s pravidly chování na lanovce, opětovné seznámení s pravidly chovaní na
velké sjezdovce družstva a jednotlivce, seznámení a obhlídka terénu, trénink obratů v náročném
terénu a trénink oblouk odšlapem.
Odpoledne: SLALOM
Všichni vedoucí a pí. učitelky s námi vyrazili na svah u chalupy. Nejprve jsme se rozdělili po družstvech a
nastoupili jsme. Několik učitelek připravovalo branky na slalom, jiní se s námi rozcvičovali a projeli jsme
si i zkušební jízdy. Pak jsme si vysvětlili, jak celý závod bude probíhat a jaká jsou pravidla.
A pak to začalo. Markétka byla na startu, Pavlínka s Janičkou v cíli měřily naše výkony, Vítek nás hlídal
u vleku a Míša s Karlem byli na lyžích, aby mohli pomoci „padlým“ závodníkům nebo aby sjeli pro
ztracené hůlky či lyže . My všichni jsme fandili a fandili a celý závod byl supééér.
Na konci jsme se pozdravili a poděkovali panu vlekaři, předali jsme mu diplom a malou sladkost za to,
jak se k nám krásně choval, jak nám pomáhal a i za to, že s ním byla legrace. A nastalo veliké překvapení,
protože pan vlekař si i pro nás, že prý jsme byli bezva parta, připravil sladkou odměnu. Díky, díky, díky.
No a již nás čeká jen balení a po večeři ukončení pobytu a vyhodnocení dnešního dne a i slalomu.
Z každého družstva byli vyhodnoceni tři nejlepší slalomoví závodníci a Ti dostali kovové medaile a
odměny.
Celý pobyt jsme zakončili bezva zpíváním s kytarou. A již se všichni těšíme domů.
Krásnou dobrou noc, milí rodiče
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