Zprávičky ze druhého dne na Monínci – 21. 2. 2017
Probudili jsme se do deštivého rána. Hned nám bylo jasné, že dopoledne na svah nepůjdeme. A také to tak
paní učitelky rozhodly a po super snídani (mohli jsme si vybírat dle chuti ze švédského stolu) nám to
oznámily.
Takže dopolední program byl jasný, první hodinu jsme se učili a některé paní učitelky nám pomáhaly
a ostatní dospěláci pro nás připravovali hry po chalupě. Nemohli jsme se dočkat, protože Kája s Martou nám
předem řekli, že budeme závodit. A taky jo, první soutěž bylo skládání slov na různá témata: jména zvířat,
vlastní jména a směli jsme si běhat pro písmenka po jednom z družstva a ta písmenka byla poházená po
chalupě. Hodnotil se počet vytvořených slov a také nejdelší slovo. To jsme se nasmáli, ale také se nám skoro
zavařily mozečky, protože každé družstvo chtělo zvítězit. Druhá soutěž byla ještě legračnější, alespoň ze
začátku, protože některým z nás nepřálo štěstí a museli jsme běhat stále dokolečka od stanoviště ke
stanovišti. Tam paní učitelky a Kája měli pro nás úkoly s kostkami, kdy jsme třeba na dva hody museli dvěma
kostkami hodit šestku, nebo dvojku nebo menší součet než pět atd. Komu se nezdařilo a štěstí mu nepřálo,
musel se vrátit na předchozí stanoviště. Fakt jsme se nasmáli, bloudili jsme po chatě, než jsme si
zapamatovali, kde je které stanoviště, no bylo to super. Během her jsme se posilnili jablíčkem a po skončení
her jsme si šli na pokoje odpočinout a pohrát klidné hry před obědem. A už jsme sledovali, jak se venku
vyčasilo a dokonce začalo svítit sluníčko.
Obědem jsme se posilnili na odpolední lyžování, měli jsme česnečku s houstičkou a brambory s masovo čočkovým karbanátkem a okurkou. Pak nám paní učitelky ještě daly moučník, sladkou tečku - no mňamka.
Polední klid utekl jako voda a hurá na svah. Sotva jsme vyšli ven, začalo zase pršet, ale paní učitelky rozhodly,
že mraky brzy odfoukne vítr a že jdeme děj se, co děj. A také jo, za chvilku mraky odlétly a my jsme až do
pozdního odpoledne byli na lyžích.
Začátečníci se nejprve na mírném svahu rozlyžovali, pak se seznámili s pravidly jízdy na vleku, s paní
vlekařkou jsme si trénovali nástup na pomu, jízda se nám všem podařila, a tak jsme ji až do večera využívali.
Ze svahu jsme trénovali brždění v pluhu, zastavení obloukem, velký oblouk přes celý svah a závěrem jsme se
odvážili zdolat terénní vlny. Ta byla krása!
Druhé družstvo šlo hned na pomu, takže opět proběhlo poučení o bezpečnosti od instruktorů i paní vlekařky
– jízda na vleku, držení hůlek, postavení lyží. Pak jsme opakovali řazení družstva na svahu, sjezd s bezpečným
dojezdem, zvyšování a snižování těžiště. A na závěr jsme si také užili jízdu na „boulích“ – terénních
nerovnostech.
Družstvo nejlepších lyžařů vyrazilo hned na velkou sjezdovku na kotvy – takže jezdili jen horní část sjezdovky.
Jenže déšť je vyhnal, a tak se vrátili na malý svah u chaty. Dolaďovali zvládání změn těžiště, brždění, pravidlo
bezpečnosti horního lyžaře – že ten, kdo jede nahoře na svahu je zodpovědný za to, že nesrazí lyžaře pod
sebou. A to se nám dařilo, protože na svahu byla všechna družstva, tak se bylo komu vyhýbat. Stále je co
zlepšovat třeba velké a malé oblouky, hranění, brždění plynulé i náhlé. Ze svahu jsme šli jako poslední a užili
jsme si samotní jízdu na terénních vlnách, někteří z nás si vyzkoušeli i skoky.
Po návratu jsme byli hladoví jako vlci a již pro nás byla připravena svačina – chléb s máslem a plátkovým
sýrem. Všichni jsme se napucli :) a někteří z nás si i dvakrát přidali. Byli jsme spokojení a rádi jsme na
pokojích odpočívali, hráli karty, hry nebo jsme si četli, povídali na návštěvách u kamarádů.
Na večeři nás paní učitelky ani nemusely dlouho svolávat, byly totiž buchtičky se šodó – mňááámka  a zase
jsme si přidávali, až se paní kuchařka a paní učitelky divily, kam se to do nás po té velké svačině vejde.
Na večerním programu jsme si vyhodnotili ranní hry, dostali jsme odměny a všichni vítězům tleskali a jásali.
Pak jsme zpívali s kytarou a mandolínou písničky na naše přání, bylo to super. Malé děti se šly umývat jako
první, a pak jim paní učitelka Maruška četla společnou pohádku. Velké děti šly za chvíli za nimi a těm pak
vyprávěla paní ředitelka napínavý příběh o dobrodružství party dětí. Usnuli jsme hned po večerce a těšíme se
na zítra. Má být pěkně, bez deště, tak budeme určitě lyžovat dopoledne i odpoledne. HURÁ!

