Jedním z úkolů pro žáky sedmé třídy byla krátká reflexe našeho letošního lyžařského výcviku,
který se konal od 7. do 14. března.….
Byli jsme v hotelu Belvéder v Železné Rudě na Šumavě. První den jsme
se ubytovali a rozdělili na pokoje. Já jsem byl s Davidem, Ondrou a
Tomášem. Každý den jsme lyžovali ráno a odpoledne, kromě dvou dnů,
kdy jsme chodili na výlety. Byl jsem začátečník, ale tak třetí spíše čtvrtý
den jsem už nebyl tak marný a sjezdovku
sjížděl sám. Nejlepší jídlo byly buchtičky se
šodó. Byli jsme na dvou výletech v Železné
Rudě a u Čertova jezera a kdo chtěl, tak mohl i k Černému jezeru. Jeden
večer byla diskotéka a DJ byl Filip. Každý večer jsme měli poutavé
přednášky, nebo jsme mohli hrát např. Ping-- pong. Nejhorší bylo
nazouvání do lyžáků, ale jinak mě lyžák velice bavil.
Když jsme přijeli do Železné Rudy, tak jsme došli pěšky na hotel Belveder, u kterého byly dvě
sjezdovky. První den po příjezdu jsme šli na malou procházku. Druhý a třetí den jsme lyžovali
dopoledne i odpoledne. Další
dva dny pršelo, ale přesto jsme šli do
Železné Rudy, kde jsme měli
rozchod. Nakoupili jsme si nějaké
zásoby jídla, zašli do Crosscafe a
potom se vrátili na hotel, kde jsme už
jen odpočívali. Šestý den jsme
šli na delší procházku k dnes již
nestojící
železné
oponě.
Předposlední den jsme šli na
celodenní výlet k Čertovu
jezeru, někdo si to prodloužil až
k Černému jezeru. Poslední den
jsme dopoledne strávili balením a v
11 hodin jsme odjeli autobusem domů. Hotel je také pivovar, takže jsme rodičům jako suvenýr mohli
dovést pivo, jídlo bylo celkem dobré. Lyžák jsem si moc užila, hlavně kvůli kamarádům a dobré náladě.
V sobotu 7.března jsem se školou odjel na lyžařský výcvik do Železné Rudy. V
autobuse nás doplňovali žáci ze školy v Suchomastech . Po příjezdu jsme museli
ještě jít kus pěšky, protože tam autobus nevyjel. V hotelu jsme rozdělili pokoje a
šli na procházku. Lyžovat jsem ještě
neuměl,proto jsem se moc těšil, až si to
vyzkouším.Paní učitelka se mnou měla
trpělivost, a tak hned po prvním učení jsem to
docela zvládal. Velkou zábavu jsme si užili i na vleku. V týdnu i
pršelo, proto jsme museli zůstat na pokoji, ale odpoledne jsme šli
alespoň na procházku do města.Ve městě jsme si koupili spoustu
dobrot.Na horách se mi moc líbilo, jen škoda, že bylo málo sněhu.

