
16. januára 2017 sme vyrazili na lyžiarsky výcvik na Donovaly. 
Tento rok sa ho zúčastnil výber žiakov od piatej až po deviatu 
triedu a pedagogický dozor – spolu 34 lyžiarov. Prišiel po nás 
rovnako ako minulý rok zelený autobus uja Juraja a rovnako 
ako minulý rok nám tety kuchárky pripravili na cestu najlepšie 
rezne na svete. Ďakujeme!!!  

Prvou zastávkou bola návšteva bane v Kremnici. Fúú...vedeli 
ste, že v bani sa ešte nachádza 12 ton zlata a 24 ton striebra? 
Potom sme prijali pozvanie na langoše na strednú odbornú 
školu a gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím 
v Kremnici. Ďakujeme pánovi riaditeľovi, tete zástupkyni 
a tetám kuchárkam.  

Na veselý hostel Vesel sme prišli okolo štvrtej. Ubytovanie, 
požičovňa lyží, večera, zoznamovanie s ostatnými školami 
a prvý spoločenský večer. Druhý deň ráno rozcvička, 
rozdeľovanie do družstiev a konečne prvá jazda. Niekto po 
zadku, niekto frajersky, niekto príliš frajersky a niekto síce 
pomaly, ale iste... Poobedné lyžovanie bolo dobrovoľné, kto sa 
necítil, mohol zostať na chate. Ale zostalo ich iba pár, boli sme 
takí natešení z lyžovania, že sme nevedeli skončiť. Večer sme 
mali kino. Zažili sme ešte bowling, turnaj AIR HOCKEY, povozili 
sme sa na psích záprahoch, výlet na Habakuky, spoločenský 
večer so súťažami, Nikolkinu a Máriovu oslavu so šampanským 
(alkoholfrei natὕrlich) a veľa veľa kilometrov lyžovania. 
V posledný deň sme mali súťaž na čas. Kto zvíťazil? Všetci. 
Naozaj. 

A záverečné zhodnotenie? Celý týždeň slniečko, fantastický 
prašanový sneh, málo ľudí na svahu a všetci (fakt všetci) sa 
naučili lyžovať a zvládnuť vlek. A čo sa týka úrazov, oddelenie 
anjelských pomocníkov nepočujúcich lyžiarov (AHDS - angel 
help deaf ski) nesklamalo, pomáhalo a domov sme prišli bez 
jediného úrazu.   

A ešte nominácie na ocenenia: 

Cena za najrýchlejší zjazd: Oliver Foltýn, Nikola Knapíková 

Cena za najväčšieho bojovníka: Ati a Mário a Sára a Kevin 



Cena za najširší úsmev: teta Ivica 

Cena za najlepšiu pochúťku z domova: Riškove klobásy 
a slovenské kiwi od Marcelky Durcovie 

Cena maximálneho fešáka od báb zo Revúcej: Pítr Žák 

Cena za maximálne dobrú náladu: všetci 

Cena za maximálny herecký výkon: ujo Juraj 

Cena za skokana balkónového: tento rok sa neudeľuje, všetci 
boli akosi zvláštne poslušní (alebo sme nevideli    ) 

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

Cena za slušné správanie: všetci 

Cena za vytrvalosť a pokrok v lyžovaní: všetci 

 

LYŽOVAČKE 3 X HURÁ!!! 


