
 
 

 

Všetci sme sa už dlhšiu  dobu  pripravovali na lyžiarsky výcvik . Snažili sme sa zabezpečiť 

lyžiarsku výstroj a všetko potrebné aby sme sa naučili lyžovať . Konečne prišiel deň „D„. 

Všetci sme prišli pred školu a plný elánu a šťastia sme čakali na autobus . Autobus prišiel 

naprataný batohmi a kuframi maďarskej školy ,ktorá  nás srdečne privítala . Zadné miesta boli 

obsadené našimi maxi kuframi a tak sme všetci hľadali miesta . Ale všetkých nás pohodlne 

usadili . Konečne sme vyrazili . Cesta bola zábavná vďaka spolužiakom a našim učiteľom.  

Čím bližšie sme sa približovali k Liptovskému Jánu ,nášmu cieľovému bodu tým sa napätie 

stupňovalo a naša nálada bola lepšia . Autobus nás priviezol strmou cestičkou až k penziónu 

Limba . Vystúpili sme a všetci sme sa poobzerali a nadýchali horského vzduchu . Všetci sme 

dostali izby a išli sme sa vybaliť . O niečo neskôr sme si išli poobzerať okolie . Na druhý deň 

sme sa išli lyžovať . Rozdelili nás do skupín podľa našich lyžiarskych vedomostí a skúseností.  

Určite najťažšie to bolo pre začiatočníkov u ktorých vo väčšine prevládal strach . Ale 

šikovnosť a prekonanie strachu zvíťazilo a všetci sa naučili lyžovať a pomaly sa niektorí 

dostali do skupiny pokročilých . Každý deň sme sa učili niečo  nové a na tretí deň sme sa išli 

kúpať  . Samozrejme lyžovanie bez pádov a smiešnych situácií by sa neobišlo . Našťastie 

nikomu sa nič nestalo a za starostlivosť ďakujeme hlavne našej pani zdravotníčke . Každý deň 

po večeri, ktoré boli vždy výborné sme mali program . Prvý deň sme sa zoznamovali 

s maďarskou školou kde sme si všetci našli dobrých kamarátov . Každý deň bola zábava a 

určite by sme ten týždeň chceli prežiť ešte raz . Predposledný deň sme mali ešte súťaž v 

slalome . Všetci sme sa zúčastnili a tí najlepší dostali diplomy . Ešte v ten večer sme sa 

pobalili na cestu späť a snažili sme sa posledný deň prežiť čo najkrajšie . Na druhé ráno sme 

si zobrali batohy a tašky k autobusu a išli sme spraviť ešte posledné fotky a rozlúčiť sa s tou 

krásnou prírodou . Každému z nás bolo ľúto opustiť penzión, naše izby a hlavne lyžiarske 

svahy . Určite budeme na všetko spomínať . 

Ďakujeme všetkým učiteľom a celému personálu penziónu Limba za krásny týždeň na ktorý 

nikdy nezabudneme .    


