Zprávička ze čtvrtého dne 26. 2. 2015
Dnes jsme se probudili do nádherného dne. Sice byl trochu mrazík, ale překrásně svítilo
sluníčko. Zamlžený pohled do krajiny rozzářený vycházejícím sluníčkem – to byl přímo umělecký
zážitek.
Při snídani jsme byli překvapeni, že se nám změnilo místo. Celý týden jsme měli pro sebe celou
jednu místnost za restaurací, ale dnes je tu tolik lidí a dokonce prý ještě jedno veliké školení, že jsme
dostali místo přímo v restauraci. Je sice krásná, pohodlně se sedí na měkkých lavicích, ale jsme tu
namačkaní jako sardinky. Personál byl velice slušný, omlouvali se nám a slíbili, že při obědě již budeme
mít své pohodlí. A to se také stalo.
Dnes je čtvrtek předposlední den našeho pobytu a již jsme technicky zvládli vše, co si naši
instruktoři předsevzali a ještě něco na víc. Takže dnes nás čekal prověřovací den.
Již i začátečníci hned z rána po rozcvičce vyrazili na velkou sjezdovku. Všichni dostali barevné
rozlišováky výrazné barvy, aby byli dobře vidět a aby se vzájemně na svahu dobře poznali. Někteří
z nás měli sice trochu obavy, ale nakonec jsme to zvládli na výbornou. Trénovali jsme tam jízdu přes
terénní nerovnosti a opakovali vertikální pohyb. A pak jsme lyžovali a lyžovali a lyžovali. Byla to
nádhera, sluníčko svítilo a pálilo, a všichni jsme si to užívali.
I pokročilí lyžaři se pustili na velkou sjezdovku, kde se potkávali i se začátečníky i se
snowboardisty. Učili jsme se i být k sobě ohleduplní a jak zabránit střetu s jiným lyžařem. I to je
důležité, protože i my jsme se setkali s bezohlednými lyžaři, kteří nám křížili cestu. No a co jsme dnes
dělali? Lyžovali a lyžovali a lyžovali  a užívali jsme již krásnou jízdu na bezva terénu v překrásném
počasí. Nádhera. Chceme tu zůstat ještě aspoň týden!
I snowboardisté si krásný den užívali. Všichni již jezdí úžasně, jen ještě upevňují své dovednosti.
Pustili se i do smykového oblouku a učili se správné zastavení do protisměru. No a už si mohli užívat
sjezdy plynulými backsidovými a frontsidovými oblouky. Super! Nikdo se nenadál, že to všem tak
krásné půjde.
A ještě nesmí chybět zmínka o papání . Oběd byl super – hovězí vývar s nudličkami, zeleninou
a kousky měkkého masíčka, hovězí štěpánská pečeně s houskovým knedlíkem. Ke svačině byl ovocný
jogurt se semínkovou houstičkou. Na večeři nás již čekala sekaná s bramborovou kaší – opět výborné.
A po večeři pro nás měly paní učitelky velké překvapení. Paní učitelka Míša vymyslela, že by nám paní
ředitelka mohla z peněz od rodičů na odměny koupit zmrzlinový pohár! Juchů, všichni se radovali,
výskali a nadšeně tleskali. A byla to mňamka .
Další překvapení bylo hned po večeři a po poháru, šli jsme do tělocvičny, kde jsme si nejprve
zahráli s paní ředitelkou hru „ Kruh přátelství“. Pak už měli paní učitelka Míša s instruktory připraveno
losování startovních čísel na zítřejší závody ve slalomu. Nezapomněli jsme popřát Helence
k narozeninám, dostala i malý dárek a hobla – souhlasila, bylo to bezva a všichni jsme Helče tleskali
a hlasitě jí přáli. A ještě zbyl čas na hru, kterou nás naučila paní učitelka Marta – ale tu vám vysvětlíme
až doma – byla bezva, nasmáli jsme se, museli jsme dávat pozor a spolupracovat celá skupina. Pak jsme
se rozdělili do dvou menších skupinek a zasoutěžili jsme si, kdo kostky dříve přehází. Výsledek byl
vyrovnán a my jsme odcházeli do chaty spokojení.
Večer před spaním nás ještě čekalo koupání, někdo si již balil a ještě pohádka na dobrou noc
a hajdy na kutě .
Už se těšíme na zítřejší závody ve slalomu a HURÁ DOMŮ  !
Zprávičku napsala za přispění paní učitelek, instruktorů a dětí Renata Hacaperková
P.S. V pátek kolem 14. hodiny čtěte na webu školy, zda jsme již vyjeli k domovu

