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Vyrazili jsme v neděli odpoledne. Dorazili jsme k menšímu penzionu - Valevilu. Sněhu však bylo málo. 

Děcka se nastěhovala do pokojů, bylo třeba i učitelské apartmá nebo stodola. První den jsme strávili 

pohodou na pokojích, první večeří (která byla dobrá!!) a večerním programem. Hráli jsme různé hry 

se židlemi. Taky jsme se ten den potkali se dvěma novými instruktory - se Sabčou a Ondrou. Budíček 

jsme neměli, proto bylo vstávaní naprosto geniální. Nasnídali jsme se a hurá na svah. Sice na něm 

prokukovala tráva, ale to nebylo důležité. Šlo o to, že nás ještě nebolely nohy, a tak jsme si to museli 

užít. Večerní program měla na starost 7.A. Bohužel se jim nepodařilo nic moc vymyslet a tak převzali 

roli učitelé. Byla diskotéka, jako potom už od tohoto dne pokaždé. Středeční večerní program jsme 

měli na starost my - 7.B, hrozně  jsme se u toho hádali, ale nakonec jsme vymysleli něco geniálního!! 

Pantomimu učitelů, ze kterých byli všichni nadšení. Ve středu jsme šli do obchůdku. Na svahu totiž 

byly strašné fronty, a tak jsme si museli něčím spravit náladu. Nakonec všichni spokojeně odcházeli s 

pytlíkem chipsů a plechovkou energeťáku v ruce. Stále se ještě divím, že to u učitelů prošlo. Večerní 

program byl úžasný. Slyšeli jsme naživo rapovat pana učitele Papíka, který s námi potom i tančil. Jako 

ostatně všichni učitelé. Taky jsme si pustili ty úžasné záběry ze svahu. Na lyžích opravdu nevypadáme 

(asi až na pár výjimek) moc dobře. Učitelé si pro nás připravili i úžasnou parodii na lyžování s názvem: 

„Jak na to“. Myslím, že jízda v pluhu nám zůstane v hlavách ještě hodně dlouho. Páteční svah byl 

opravdu dost zasněžený. Odjíždíme a ono začne chumelit. No není to smůla? Po sněhu se nedalo 

jezdit. Byl těžký a lepil se. Proto měli někteří členové kurzu "lyže na podpatcích". Poté už jsme jen 

naházeli kufry do autobusu a jeli s hlavou plnou zážitků zpátky ke svým rodinám. 
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