
LYŽIARSKO-SNOWBOARDINGOVÝ KURZ 

 

Aj tento rok naši prváci z I.A, I.B, I.C a I.G absolvovali lyžiarsko-
snowboardingový kurz, ktorý sa konal v termíne od 08. – 12. 02. 2016 v stredisku 
Veľká Rača, Očšadnica. Cieľom kurzu bolo rozvíjať pohybové schopnosti žiakov.  

Počas prvého dňa boli žiaci rozdelení do 5 skupín lyžiarov a 2 skupín 
snowboardistov v závislosti od ich lyžiarskych schopností. Pod vedením svojich 
inštruktorov sa venovali zlepšovaniu a zdokonaľovaniu techniky lyžovania a 
snowboardingu. Počas náročného výcviku si najlepší lyžiari a snowboardisti 
vylepšili svoj štýl jazdenia a začiatočníci si osvojili základy carvingového 
lyžovania.  

Popri výcviku mali žiaci z jednotlivých tried možnosť sa bližšie spoznať počas 
programu, ktorý si každý večer pripravila iná trieda. Pondelkový večer si pre nás 
skvelý program pripravili žiaci I. A triedy, s ktorými si všetci za hry harmoniky 
zanôtili skvelé slovenské ľudové piesne. Utorkový večer sa žiaci zabávali počas 
programu I. B triedy, ktorá si pripravila stoličkový tanec, úžasnú tombolu 
a diskotéku. Streda patrila I. C triede, ktorá si pripravila súťaž „Hádaj, kto 
som?“, v rámci ktorej žiaci hádali rôzne známe osobnosti z rôznych oblastí 
kultúrneho a spoločenského života. Posledný večer spríjemnila všetkým I. G 
trieda, ktorá si pripravila rôzne súťaže.  

Tento skvelý týždeň ubehol veľmi rýchlo, počas ktorého bol nielen splnený hlavný 
cieľ kurzu pohybových aktivít, ale vznikli aj nové priateľstvá, ktoré budú žiaci 
rozvíjať a utužovať aj v budúcnosti.  

Pripravila: Ľubica Gašperáková 



 

Obrázok 1 Piata skupina lyžiarov so svojou inštruktorkou PhDr. Jankou 
Lacinákovou 

 

Obrázok 2 Štvrtá skupina so svojou inštruktorkou Ing. Zuzanou Ponechalovou 



 

Obrázok 3 Štvrtá skupina 

 

Obrázok 4 Tretia skupina so svojim inštruktorom Ing. Jozefom Dudoňom 



 

Obrázok 5 Prvá skupina so svojou inštruktorkou Ing. Dariou Mandákovou 

 

Obrázok 6 Druhá skupina so svojim inštruktorom Ing. Lukášom Játym, PhD. 



 

Obrázok 7 Dolyžované  

 

Obrázok 8 Podmienky boli fantastické  



 

Obrázok 9 Naši TOP snowboardisti!!! 

 

Obrázok 10 A stavali sme aj snehuliaka  



 

Obrázok 11 Muzikanti z I. A triedy 

 

Obrázok 12 Naši „Á-čkari“ muzicírovali každú voľnú chvíľočku  



 

Obrázok 12  The best DJ „Červo“ ever! 1. B roztancovala všetkých    

 

Obrázok 13 Keď lyžovanie nahradila príjemná prechádzka... 



 

Obrázok 14 „Tanečníčky“ z I. G triedy  



 

Obrázok 15 ...Krásky  

 

Obrázok 16 ...takto sme sa zabávali  



 

Obrázok 17 ...a takto nám CHUTILO  

 

Obrázok 18 Veselá patrička „Géčkarov“  



 

Obrázok 19 ...Relaxííííííííííííííík... 

 

Obrázok 20 ...zaslúžený oddych po náročnom dni... 

 

 

 


