ŠTYRI DNI V KUBACHOCH

kokosy na
snehu

Ahoj,
všetci! V dňoch 4.
2. – 7. 2. 2014 sme sa my, prváci,
zúčastnili lyžiarskeho kurzu v
Spišskom Bystrom. Chcete vedieť,
ako nám bolo, čo sme zažili, kým
ste vy „zarezávali“ v škole? Tak šup,
šup, čítajte ďalej.
Prvý deň – utorok. Ráno sme
spolu s p. prof. Kubíkom a plnou
lyžiarsko-sánkarskou výzbrojou
vycestovali do Spišského Bystrého.
Naším cieľom bolo lyžiarske stredisko Kubašok, ktoré sa rozprestiera v krásnom prostredí rovno
pod tatranskými štítmi. Tam nás
už netrpezlivo očakávali ďalší
učitelia do partie – p. prof. Čopík
a tú nežnejšiu časť populácie
reprezentovali p. Cimermanová, p.
Lopuchová a p. Jančeková. Najprv
sme sa oboznámili so základnými
inštrukciami – čo, kde a ako a vzápätí zaznela prvá otázka: „Môžem
poprosiť kúsok leukoplastu? Porezala som sa.“ Spomedzi žiakov sa
hneď dostavila poznámka: „Ešte nie

sme ani na svahu a už potrebujeme
lekárničku.“ Po hromadnom smiechu sme sa zvedaví vybrali na svah.
Lyžiari si vyšli na kopec a po jednom sa spúšťali dole, aby ukázali, čo
v nich je. Podľa toho boli zaradení
do skupín. Sánkari pre istotu stáli
pod svahom a dozerali na to, aby
sa nikto z lyžiarov nezranil. V
prípade

vybočenia
z trate bolo nutné
dotyčnú osobu „štopnúť“. Po rozdelení do skupín sme si mohli
robiť, čo sme chceli – teda iba my,
sánkari. Lyžiari mali stanovený
presný rozvrh. Keď nám nestačili
klzáky, sane,
tašky ani taniere,
spúšťali sme sa
na zadkoch alebo
po bruchu. A
išlo to omnoho
lepšie, hoci sa to
nezaobišlo bez
menších zranení
– koleno zodraté
do krvi či narazená ruka. Áno,
stihli sme to hneď prvý deň. Počas
prestávok sme energiu získavali v
bufete. Po dlhom, zábavnom a pre
lyžiarov – začiatočníkov náročnom
dni sme sa spokojní vrátili do
Popradu a mnohí sme sa tešili na

zajtrajšok.
Druhý deň – utorok. Ráno sme do
autobusu nastupovali vo veselej
nálade, aj keď v ňom bolo chladno.
Cesta ubehla rýchlo a začiatok
lyžovačky prebiehal rovnako ako
včera. Lyžiari lyžovali podľa
plánu a

sánkari
sa rehotali. Istú mali
zmenu sme však zaznamenali
– zmenila sa nám brzdná dráha.
Namiesto toho, aby sme brzdili pod
svahom, namierili
sme si to rovno na
toalety alebo do
betónu, najčastejšie
to schytala búdka.
Ako odmenu za to,
že sme celí deň boli
dobrí, všetci sme sa
mali vyštverať na
vrch svahu, aby sme
sa na ňom odfotili.
Zmorení výstupom
a náročným fotografovaním sme sa veselo spustili dole.
Dnešný deň prebehol bez väčších
zranení.
Tretí deň – štvrtok. Zase to isté.
Čo sa týka zranení alebo malých
nehôd, na konte máme jednu narazenú ruku a roztrhané oteplovaky.
Lyžiari si zasúťažili v slalome. Deň
zakončený slnečne, s dobrou náladou a menšími nehodami.
Štvrtý deň – piatok. Dnes boli vyhlásené výsledky včerajšej súťaže v
slalome. Dostali sme „niečo do ruky
a do pusy“ a každý bol odmenený
ešte aj diplomom. Vládla pokojná
atmosféra, jazdy boli voľné, zase
sme sa zabávali a fotili. Posledný
deň sme zakončili trošku nešťastne
– jedna slečna si zlomila nohu.
Zhrnutie – z lyžiarskeho sme si
odniesli úžasné zážitky, veľa fotiek
i roztrhané nohavice či drobnejšie
poranenia. A čo je úplne super
– ako kolektív sme pevnejší a
jednotnejší.
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