
LYŽIARSKY KURZ 2016 

Na 25. januára 2016 bola naplánovaná na našej škole 
veľká akcia. Lyžiarsky kurz pre siedmakov, ôsmakov 
a deviatakov. Počasie síce pár dní pred odchodom vôbec 
nepripomínalo zimu, ale my sme verili a dúfali, že Donovaly 
nesklamú. Okrem počasia a snehu sme mali starosti 
s ubytovaním na hoteli Vesel. Videá na internete boli 
odstrašujúce, ale my sme verili, že to nebude také zlé. A keď sa 
do zoznamu „účastníkov zájazdu“ zaznamenával údaj, či je žiak 
pokročilý, priemerný, alebo nikdy nestál na lyžiach... tak to 
nastali najvážnejšie obavy. Či skupina toľkých začiatočníkov 
môže prísť domov v pôvodnom stave kostí a svalov – teda bez 
úrazu. Ale my sme verili! A viete ako to dopadlo? Zrejme museli 
všetci anjeli v službách nepočujúcich mať celotýždňovú 
pohotovosť, lebo všetko dopadlo výborne. Snehu bolo dosť, aj 
pripadlo trochu čerstvého, takže sme zažili rútiaceho sa Butyho 
a za ním prašanový závoj. Hotel bol oproti očakávaniam 
v pohode. Postele síce poschodové, ale to je ten pravý zážitok 
pre „týpkov“ so srdcom dobrodruha. Navyše na hoteli bolo 
ďalších 400 mládežníkov na lyžiarskom kurze, teda nuda 
nebola ani náhodou. A ani ticho . Jedným zo zázrakov bolo 
to, že všetci...opakujem: všetci účastníci zájazdu sa naučili 
lyžovať, zviezli sa na sedačkovej lanovke a zjazdili veľký kopec. 
Ďalším zázrakom bolo to, že nebol žiaden úraz. Ďakujeme 
skvelým inštruktorom a službukonajúcim anjelom . Okrem 
dobrej lyžovačky bol aj bowling (pre veľký úspech až dvakrát), 
psie záprahy ťahané sibirskymi husky, bobovačka, kde sa 
prekonali rýchlostné rekordy (že Tici), premietanie filmov 
a kopec ďalšej zábavy.  

A tu je nominácia na ocenenia: 

(nie je to definitívne, ceny bude schvaľovať a udeľovať sám 
najväčší vedúci zájazdu, pán Čúzy) 

Cena za najrýchlejší zjazd: Maťa Antušeková 

Cena za najväčšieho bojovníka: Kiko Palkech 

 



Cena za najvtipnekší výrok: Magyarko (v závere filmu, keď sa 
schyľovalo konečne k prvej puse Huntera a jeho dievčiny, 
vyhlásil: „Romantika je nanič, čo tak Scary Movie?“) 

Cena za najširší úsmev: teta Janka 

Cena za najlepšiu pochúťku z domova: Buty a jeho tlačenka 

Cena za najlepší skok: zase Buty 

Cena za jazdu dozadu po veľkom kopci: Pítr Žák 

Cena fešáka od báb z Dubnice: Metjú Folkačjú 

Cena za maximálnu únavu: Macka Durcovie v buse 

Cena za železné nervy: radytelka (keď boli dve deviatačky na 
chvíľu stratené) 

Cena za maximálne dobrú náladu: všetci 

Cena za maximálny herecký výkon: vedúci zájazdu 

Cena za skokana balkónového: Tici, Oliver a pár ďalších, na 
ktorých vedúci neprišli 

a tak by sa dalo pokračovať, až by dostali cenu úplne všetci a 
niekoľkokrát.  

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vydarenej akcii.  

 

LYŽOVAČKE 3 X NAZDAR! 


