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Ze života školy

V únoru  proběhlo  školní kolo matematické soutěže 1. – 3. 
ročníků. Celkem se jí zúčastnilo 31 žáků. Úkolem bylo vypočítat 
zajímavé matematické příklady, které odpovídaly učivu daného 
ročníku. Vítězům blahopřejeme.

VÝSLEDKY:
1. ročník:
1. místo  	Klára	Nosková	
2. místo Vojtěch	Vyhnálek	
3. místo Alena	Sokolová	

2. ročník:
1. místo Martin	Krevňák 
2. místo Tereza	Kořínková 
3. místo Lucie	Lipová

3. ročník:
1. místo Dominika	Bauerová 

Mgr.	Lenka	Maděřičová

Matematická soutěž - školní kolo

Úspěch bramborového Tibora
   Po očekávaném 
vítězství v lednovém 
školním kole olym-
piády v angličtině 
se žák 3. B součásti 
Obchodní akade-
mie kvalifikoval do 
okresního kola, kte-
ré se konalo 12. úno-
ra 2015 na břeclav-
ském gymnáziu.

   Stejně jako školní i okresní kolo se skládalo ze dvou částí – posle-
chové a ústní. Soutěže se zúčastnilo osm žáků středních škol z břec-
lavského okresu a Tibor nakonec skončil s bramborovou medailí, 
tedy na čtvrtém místě, když za třetím místem zaostal o jeden bod. Je 
to velký úspěch, zvlášť když uvážíme, že na prvních třech místech 
se umístili žáci gymnázií. Tiborovi k tomuto výsledku gratulujeme, 
a protože ho příští rok čeká maturita, přejeme, aby mu jeho znalostí 
z angličtiny pomohly k dosažení cílů, které si pro svoji budoucí 
kariéru vytyčil.

Mgr.	Maroš	Ščerbík

   Dne 17. 3. 2015 se v prostorách budovy obchodní akademie 
konal okresní přebor středních škol v silovém čtyřboji chlapců 
a děvčat. 
   V kategorii chlapců zvítězil Radek Němec z Gymnázia a SOŠ 
Mikulov (187 b.), na 2. místě skončil Jan Štockmann ze 4. A třídy 
(178,5 b.), bronzové medaile získali Lukáš Mácsai ze 4. A a Daniel 
Rychlík z 2. B (oba 149,5 b.), všichni ze součásti Obchodní akade-

mie.
    Soutěž dívek ovládla naše „OA“ děvčata - zvítězila a roli favoritky 
obhájila Kamila Osičková ze 3. A (209 b.), druhá skončila Barbora 
Krůzová ze 4.B (201 b.) a třetí Jitka Šurečková ze 3.B (198 b.).
  Medailistům a medailistkám blahopřejeme a všem děkujeme za 
výbornou reprezentaci školy.
Maroš	Ščerbík,	vedoucí	soutěže

Silový čtyřboj
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Máme mistra republiky v účetnictví
   Ve dnech 21. a 22. ledna 2015 se 
naši žáci  Klára Pohlová (obor Eko-
nomické lyceum) a Lukáš Otýpka 
(obor Obchodní akademie) zúčastnili 
9. ročníku celostátní soutěže v účet-
nictví s názvem MÁ DÁTI DAL. Do 
soutěže postoupili jako vítězové škol-
ního kola.
				MD DAL je náročná soutěž, jejímž 
organizátorem je SVŠE Znojmo ve 
spolupráci se vzdělávacím střediskem 
Ing.P. Štohla. Je určena pro žáky čtvr-
tých ročníků obchodních akademií a 
ostatních středních odborných škol s 
výukou účetnictví.

   První den letošního klání se uskutečnila tzv. 
certifikovaná část, ve které žáci čtyři hodiny účto-
vali příklady z jednotlivých oblastí podnikatelské 
činnosti a mohli získat 100 bodů. Druhý den ab-
solvovali 90minutový elektronický test hodnoce-
ný maximálně 50 body. Za nesprávné odpovědi 
se body odečítaly.
   Letos, stejně jako v minulých letech, dosáhli 
naši soutěžící výborných výsledků. Klára Poh-
lová byla 46. a Lukáš Otýpka obsadil výkonem 
143,45 bodu mezi 117 nejlepšími účtaři první 
místo. V celkovém hodnocení je z 56 středních 
škol naše škola na 3. místě.

Ing.	Petra	Mikulášová

Matematický klokan
    Tradičně ve druhé polovině měsíce března se na naší škole koná 
soutěž Matematický klokan. 
	 	 	Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského mate-
matika Petera O´Hallorana. Jeho cílem nebylo vytvořit soutěž pro 
talentované matematiky, ale chtěl ukázat, že matematika nemusí být 
nudný a nezáživný předmět,  a tím pro ni získávat „normální“ žáky. 
Z Austrálie se soutěž později díky francouzským matematikům roz-
šířila i do Evropy a Ameriky a dle dostupných statistik se jí účastní 
ročně přes dva milióny žáků a studentů různých stupňů škol. Soutěž-
ní úlohy jsou zástupci jednotlivých zemí pečlivě vybírány, takže ve 
všech účastnických zemích se zadávají stejné úlohy, a to ve stejný 
den. Doufejme, že hlavní cíle soutěže – zažít radost při řešení netra-
dičních úloh, porovnat se s kamarády ve třídě, městě či v širším regi-
onálním, ba i mezinárodním měřítku, se „klokanovi“ daří naplňovat. 
   Radost z výborných umístění v minulých letech zažili i studenti 
Obchodní akademie v Břeclavi. Máme i vítěze regionálního kola. V 
konkurenci středních škol všech typů v rámci celého moravského re-
gionu uspěl před šesti lety student ekonomického lycea Oleg Vitrovij. 
   Letos ale výsledky v obou kategoriích – Junior (1., 2. ročník) a 
Student (3., 4. ročník) tak slavné nebyly. Konkurenceschopnou se zdá 
být pouze výsledek žákyně 3.A třídy Dominiky Bauerové, která do-

sáhla slušných 50 bodů. V kategorii Junior se jí přiblížil žák 2.B třídy 
Martin Krevňák se ziskem 44 body. Je však třeba říci, že pro špičkové 
umístění by bylo třeba ještě alespoň o 20 bodů více.
    I tak bychom všem účastníkům soutěže na naší škole chtěli podě-
kovat za účast a doufáme, že se jim ty letošní příklady líbily a že v 
příštích letech  to bude třeba i výsledkově lepší.
     Na závěr ještě přikládám neúspěšnější řešitele v rámci naší školy:

Kategorie JUNIOR: 
•  Martin Krevňák   2.B  44 b.
•  Martin Mičík   1.A  42 b.
•  Kristýna Pančušková  1.B  42 b.
(o	umístění	na	druhém	a	třetím	místě	rozhodl	datum	narození	–	tako-
vá	jsou	pravidla	soutěže)

Kategorie STUDENT:
•  Dominika Bauerová  3.A  50 b.
•  Tibor Novotný   3.B  39 b.
•  Soňa Hošková   3.B  35 b.

RNDr.	Libor	Nejezchleba

   Každým rokem pro nás škola zajišťuje v břeclavském  kině Ko-
runa přednášku o problematice dospívajících. Tento rok se týkala 
kriminality mládeže a vedl ji známý český novinář Josef Klíma. 
  Přednáška trvala dvě hodiny, týkala se především příběhů, které 
J. Klíma natáčel a zabýval se jimi ve svém televizním pořadu 
Na vlastní oči.
  V úvodu nám vysvětlil princip své práce, poté nám vyprávěl osu-
dové příběhy mladých lidí, jejichž hloupost, naivita, vidina rychlého 
zbohatnutí je dovedla až do vězení, nebo  dokonce i k sebevraždě. 
Vyprávěl o únosech, podvodech, vraždách a také o mladíkovi, který si 
zničil život kvůli jednomu večeru.
    Některé velmi zaujal příběh dvou dívek, které se na diskotéce sezná-

mily se dvěma chlapci přibližně stejného věku, přijaly jejich pozvání 
k baru. Netušily, že jim noví kamarádi nasypali něco do drinku, a tak 
se dívky druhý den probudily ve Španělsku. Že to nebyl výlet za slun-
cem, je asi jasné.
   Poté následovala diskuse, mohli jsme klást panu Klímovi jakékoli 
dotazy. Otázek bylo mnoho, bohužel ne na všechny se dostalo. Na 
úplný závěr jsme měli možnost zakoupit si některou z jeho knih.
   Rozloučili jsme se obrovským potleskem a plni emocí jsme se vra-
celi do školy. Snad každý si odnesl nějaké  ponaučení do dalších let.

	
											Na	základě	příspěvků	žáků	3.	A	T.	Hromkové,	H.	Mrákavové,	

D.	Křivkové,	A.	Vrbíka	zpracovala	D.	Grégrová	

Beseda s publicistou Josefem Klímou
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     Nešlo si nevšimnout, že poslední měsíce se nesly ve znamení 
25. výročí Sametové revoluce, události, která se stala zlomovou 
nejen pro občany tehdejší Československé federativní repub-
liky.  K započetí revoluce nebylo třeba úředních hodnostářů, 
stačila odvaha studentů vyjít do ulic a projevit svůj názor. Dne 
17. listopadu 1989 se sešli studenti pražských vysokých škol na 
Albertově v Praze, aby uctili památku studenta medicíny Jana 
Opletala. Zpočátku poklidné a státem povolené setkání studen-
tů rozpoutalo v téměř 14denní protirežimní stávku.
     V Břeclavi, ač se zpožděním a v menší míře, se prosazovaly de-
mokratické tendence také. Jedním ze zakladatelů Občanského fóra 
v Břeclavi a iniciátorem různých akcí byl pan Zdeněk Hrubý, který 
se s námi o své vzpomínky přišel podělit v rámci projektu Jeden 
svět na školách. K uvedení do tématu jsme zhlédli dokument 1989: 
Z deníku Ivany A., jehož předlohou byl autentický deník osmnácti-
leté dívky. Film poutavě zobrazoval průběh celého roku 1989 právě 

proto, že byl pojat očima dívky v našich letech, díky čemuž jsme se 
mohli lépe vžít do zobrazované doby. Slyšeli jsme např. novoroční 
projev G. Husáka, viděli jsme, jak se tehdy naši vrstevníci bavili, 
připravovali na maturitní zkoušky, s jakými problémy se cestovalo 
na západ od našich hranic, do toho byla nenásilně vložena historic-
ká fakta a dobové záběry, vše komentovala autorka deníku.   
      Poté nám pan Hrubý vyprávěl, jak listopad 1989 probíhal v 
Břeclavi, zodpověděl i naše otázky, a tak jsme se dozvěděli některé 
zajímavosti z jeho života, ve kterém se vzpíral komunistickému re-
žimu, za což nesla jeho rodina následky.  
    Nepochybuji, že jeho výpověď zaujala nejen mne, ale také mé 
spolužáky z dějepisného semináře i mladší žáky z druhého ročníku. 
Právě díky těmto projektům nám bývají nudné, ač důležité události 
v dějinách osvětleny z osobnější stránky, a možná také proto jsou 
pro nás více zapamatovatelné.

  		Martina	Očenášková

Ohlédnutí za minulostí

V hodině slohu se někteří ze studentů maturitního ročníku 
zamýšleli nad problémem školních uniforem. Z jejich názorů 
jsme vybrali následující:

    Vždycky mě zajímalo, jaké to asi je, nosit do školy každý den 
stejnou uniformu. Nepřemýšlet den co den nad tím, co si obléct, 
abyste ve škole vypadali dobře. Například děti v Anglii tohle kaž-
dodenní drama neřeší. Angličtí studenti totiž uniformy nosit musí. 
Je otázkou, jak jsou s nimi spokojeni. 
   Nošení uniforem má určitě své výhody. Například sociálně slabší 
jedinci nemají tolik peněz na to, aby se oblékali tak jako ti, kteří 
jsou finančně lépe zajištěni a chodí do školy oblečeni v nejluxus-
nějších módních značkách jako filmové hvězdy. Právě kvůli těm, 
kteří si to dovolit nemůžou, je podle mého názoru rozumné školní 
uniformy zavést. Má to samozřejmě i své nevýhody, například není 
asi tolik pohodlné nosit každý den stejné oblečení. Pochybuji, že 
by mi mamka byla ochotná každý den prát uniformu, abych ji ne-
měl špinavou. Další nevýhodou je, že v podstatě nemůžete vědět, 
jaký styl oblečení vaši spolužáci nosí, pokud se samozřejmě neví-
dáte i ve volném čase.
    Mně by nevadilo nosit školní uniformu, na druhou stranu si 
rád vezmu do školy nové oblečení a pochlubím se spolužákům. 
Myslím, že nošení běžného oblečení je přece jen o něco pohodlněj-
ší. 

Pavel	Springer	

Smysl nošení uniforem je dobrý. Spousta studentů totiž odsuzuje 
své spolužáky za to, co nosí. Už třeba jen kvůli finančním pro-
středkům v rodině si někteří studenti nemohou dovolit značkové 
oblečení. Ti druzí se studentům z nižších vrstev jen posmívají a 
tím je vlastně šikanují. A tomu by právě nošení školních uniforem 
mohlo zabránit. Školní uniformy by také mohly pozvednout prestiž 
škol a naučit děti kulturnímu oblékání.

    A proto se ptám: Proč ne uniformy v našich školách? Odpověď 
asi nebude jednoduchá a jednoznačná. Myslím si, že u nás by po-
vinné nošení školních uniforem mělo více odpůrců než příznivců 
především z řad studentů. V naší zemi prostě nejsme na něco ta-
kového zvyklí. Možná je to škoda, ale školní uniformy v českých 
školách, toho se asi nedočkáme. I když, jak se říká, nikdy neříkej 
nikdy.

Kristýna	Kabelová

    V první řadě si myslím, že v dnešní době, kdy je módní průmysl 
opravdu rozmanitý a každý se zhlíží v úplně odlišeném stylu ob-
lékání, není vhodné, abychom byli „nuceni“ nosit něco, co se nám 
nelíbí nebo v čem se cítíme nepohodlně. Každý z nás má mít podle 
mě právo oblékat si to, co chce, a mít v tomto ohledu svobodu 
výběru. Tohle se týká především dívek, protože když se rozhlédnu 
kolem sebe, móda a styl oblékání je v dnešní době opravdu téměř 
na vrcholu našich hodnot. Jakožto dívka za sebe mohu říct, že ne-
mám ráda, když mi někdo mluví do toho, co nosit mám a co ne.
     Pokud se ale na věc podívám z druhé stránky, myslím si, že mož-
ná by zavedení uniforem přece jen nebylo od věci. A to zejména 
proto, že by si před sebou byli všichni rovni. Dnes lze totiž dle ob-
lékání velice snadno odhadnout váš finanční stav. Lidé se předhání 
v nakupování co nejdražších kousků oblečení a následně je to nutí 
k závisti a nenávisti. Často mají pocit, že jsou-li vlastníkem nej-
luxusnějšího kousku oblečení od Gucciho za několik tisíc korun, 
patří do jaksi „vyšší společnosti“. Podle mě je to nesmysl. Jsou 
to totiž většinou jedinci, kteří jsou vlastníky těchto věcí jen díky 
svým rodičům. S tímto problémem jsem se setkala už na základní 
škole, kde mezi dětmi byla jedna méně sociálně zabezpečená dívka 
a kvůli svému vzhledu a také právě oblečení byla často vystavo-
vána posměškům a později až šikaně. Tento problém by dle mého 
názoru uniformy značně ulehčily.

Veronika	Zárubová

Školní uniformy – ano, či ne?
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V rámci výuky Českého jazyka jsme dostaly za úkol zjistit četnost jmen na naší škole. Ve všech devíti třídách obchodní akademie na-
jdete celkem 55 dívčích jmen u 132 dívek a 34 chlapeckých jmen u 70 chlapců. 

Z toho nejčetnější zastoupení mají jména:                                    

                Mezi nejméně zastoupená jména, seřazená podle abecedy, patří:

Vypracovali	žakaně	3.	A,	OA:	Dominika	Baureová,		Renáta	Dřímaloá,	Hana	Mrákavová,	Kamila	Osičková

Četnost jmen na Obchodní akademii Břeclav

Nejčetnější jména žáků na průmyslové škole
Zajímalo vás někdy, jestli jste jediným nositelem svého jména na škole? Naše tříčlenná skupina „žurnalistů“ se rozhodla zjistit, jak je 
to se jmény na „průmyslovce“. 

A TADY JE VÝSLEDEK:

                                         
 
                                       Pozn.: Jmen na škole je více, bohužel zde všechna nemohla být uvedena.

Vypracovali	žáci	3.	A,	OA:	Kristýna	Jahodová,	Simona	Vrbová,	Martin	Nejechleba
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Študent 2. ročníka SPŠE v Piešťanoch Jakub Lackovič repre-
zentoval školu v celoslovenskom kole súťaže Zenit v progra-
movaní, kde obsadil 1.miesto. Úspešnému študentovi sme po-
ložili niekoľko otázok: 

1.Ako si sa dozvedel o súťaži?  
Na školskej nástenke som uvidel informáciu o súťaži v progra-
movaní. Prihlásil som sa do školského kola, ktoré som vyhral. 
Postúpil som do krajského kola, kde som obsadil 1.miesto. Vo fe-
bruári sa konalo celoštátne kolo v Trenčíne, kde som opäť obsadil 
1.miesto. 

2.Ako prebiehala súťaž v Trenčíne? 
Súťažiaci dostal na úlohu riešiť viacero úloh, hlavne na logické 
myslenie. Na riešenie boli 4 hodiny, vyhodnotenie vykonal po-
čítač.

3.Ktoré predmety máš v škole najradšej? 
Je to matematika a výpočtová technika.

4.Aké máš záľuby? 
Chcem sa ešte viac zdokonaliť v programovaní. Doma, okrem po-
čítača, relaxujem občas hrou na klavíri.

Zhováral sa: Ján	Vydarený

Rozhovor s úspešným študentom

Stalo sa . . .
Jarné upratovanie  v Piešťanoch 
   Do jarného upratovania a čistenia verejných priestorov v mes-
te sa zapojili aj študenti SPŠE v Piešťanoch. Vyzbierali odpadky 
na brehoch Váhu a úseku pri Dome umenia a sídlisku pri Váhu a 
pri Lodenici. Tiež vyčistili okolie nemocničnej polikliniky, super-
marketu Kaufland a zimného štadióna. Skupina študentov uprato-
vala aj v lesoparku Červená veža v susednej obci Banka.

Ocenenie študenta SPŠE Piešťany
   Pri príležitosti Dňa študentov ocenil Trnavský samosprávny kraj 
najlepších študentov stredných škôl v rámci kraja. Jedným z nich 
bol aj študent 4. ročníka SPŠE Piešťany Michal Košík. Ocenený 
bol za mimoriadne výsledky v elektrotechnických súťažiach. Ob-
sadil 1. miesto v celoslovenskej súťaži Trenčiansky robotický deň 
2014 v kategórií Free. V stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
obsadil v krajskom kole 2. miesto a reprezentoval školu a kraj na 
celoslovenskej prehliadke SOČ.

Ocenenie piešťanskej plavkyne
   V ankete Športovec roka 2014 na Znojemsku obsadila bývalá 
študentka SPŠE Piešťany a reprezentantka Slovenska v plávaní 

Veronika Kolníková 1. miesto. V roku 2014  hosťovala v TJ Znoj-
mo, kde dosiahla viacero športových úspechov. V ankete Najú-
spešnejší športovec mesta Piešťany 2014 sa umiestnila medzi  10-
timi najlepšími športovcami mesta. 

Ocenenia učiteľov
   Pri príležitosti Dňa učiteľov 2015 boli v rámci Trnavského 
samosprávneho kraja ocenené dve učiteľky SPŠE v Piešťanoch. 
Na slávnostnom stretnutí v Trnave Medailu predsedu TTSK  
prevzali Mgr. Daša Chrásteková a Mgr. Emília Sedláčiková.                                                                                                                          
Dňa 25.marca 2015 sa súčasní a bývalí pedagogickí a nepedago-
gickí pracovníci SPŠE stretli v reštaurácii Semafor pri príležitos-
ti osláv Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti vedenie školy ocenilo 
svojich bývalých zamestnancov, ktorým udelilo Pamätnú medailu 
Jána Ámosa Komenského.

Deň narcisov
   27. marca 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo podujatie Deň nar-
cisov. Zorganizovala ho pobočka Ligy proti rakovine v Piešťa-
noch. Do akcie sa zapojila aj SPŠE Piešťany, kvety ponúkalo 12 
študentov školy.
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Športové súťaže v škole
Vianočný florbalový turnaj dievčat vyhrala IV.A trieda. V školskej 
posilňovni sa konal silový päťboj. Zúčastnilo sa ho 23 chlapcov, víťa-
zom sa stal Tomáš Tapušík II.C, za ním sa umiestnili Lukáš Pospíchal 
IV.D a Adam Novák II.C.  Koncom januára 2015 sa uskutočnil turnaj 
dievčat v kotúľanej pod názvom Novoročné gule. Úlohou družstva 
bolo medicimbalom trafiť basketbalovú loptu tak, aby sa dostala za 
jeho čiaru. Na 1.mieste sa umiestnila IV.A trieda.

Športové súťaže mimo školy
Pod vedením učiteľa Mgr. M. Lukáča sa družstvá chlapcov SPŠE zú-
častnili okresných kôl vo volejbale, basketbale, badmintone, družstvo 
dievčat v badmintone.  Chlapci boli úspešní na majstrovstvách Trnav-
ského kraja stredných škôl v stolnom tenise. Družstvo SPŠE Piešťany 
v zložení Boris Benedikovič IV.D, Tomáš Mrázik II.D a Daniel Hul-
man II.C obsadilo pekné 3.miesto za družstvami Galanty a Trnavy. 

Olympiáda v nemeckom jazyku – 25.ročník
Adam Žovinec II.D vyhral vo svojej kategórií školské a okresné kolo, 
v krajskom kole obsadil 2.miesto.V ďalšej kategórií Daniel Wallner 
IV.C vyhral krajské kolo a postúpil do celoslovenského kola v ne-
meckom jazyku študentov stredných škôl, kde obsadil 2.miesto, tesne 

za víťazom. Podujatie sa konalo 23.marca 2015 v Bratislave, súťažili 
študenti z 8 krajov Slovenska. 

Súťaž ZENIT v programovaní – 31. ročník
V krajskom kole reprezentovalo SPŠE Piešťany 6 študentov.  V kate-
górií  Web Dizajnér obsadili Adrián Paníček IV.D a Mário Sokolov-
ský IV.D 1. miesto, Adam Šipický IV.B a Stanislav Petrina IV.C  3. 
miesto.  V kategórií A (3.-4. ročník) Ondrej Hrušovský IV.C obsadil 
3. miesto. V kategórií B (1. –  2. ročník) Jakub Lackovič II.B vyhral 
školské kolo a krajské kolo. V celoslovenskom kole súťaže Zenit v 
programovaní, ktoré sa konalo vo februári 2015 v Trenčíne, obsadil 
1. miesto. 

Súťaž ZENIT v elektronike – 31. ročník
V krajskom kole súťaže reprezentovali SPŠE Piešťany dvaja študenti. 
V kategórií A Jakub Krošlák IV.C postúpil do celoslovenského kola, 
súťaže Zenit v elektronike, kde obsadil pekné 5. miesto.  V kategórií  
B sa krajského kola zúčastnil Lukáš Frank II.D.

Stredoškolská odborná činnosť
V krajskom kole, ktoré sa konalo koncom marca 2015, reprezentova-
lo SPŠE Piešťany 10 študentov. 

Súťaže

14. februára 2015 sa triedy I.A a I.B SPŠE v Piešťanoch vydali 
spoločne na lyžiarsky kurz. S nami išli naši učitelia Ing. Jaroslav 
Mikláš, Mgr. Emília Sedláčiková, Mgr. Alena Kolníková, Mgr. 
Dušan Legenza.
     Na kurz som sa veľmi tešil. Husto snežilo, bola poriadna fujavica. 
Sprevádzala nás aj naďalej, cesta však ubehla rýchlo. V Liptovskom 
Mikuláši po vystúpení z vlaku sme boli po kolená v snehu. Autobus 
nás potom doviezol na Vyšnú Bocu.
    Z našej izby, ktorá bola na druhom poschodí, sme mali nádherný vý-
hľad na hory a svah. Obloha bola zamračená, v diaľke bolo vidieť sla-
bý ligot snehových vločiek. Vyšli sme pred hotel a vydali sa na blízky 
svah. Boli sme rozdelení do troch skupín, v prvej boli výborní lyžiari, 
v druhej takí, čo už vedeli trochu lyžovať a do tretej skupiny boli za-
radení začiatočníci. Mňa zaradili do prvej skupiny, čo ma prekvapilo. 
Večer sme na izbe relaxovali, pozerali film a počúvali hudbu.
    Na druhý deň sme sa znovu zišli na svahu. Obloha bola modrá, sln-
ko svietilo jasno, odrážalo sa od čerstvého snehu a oslepovalo ma. Vý-

hľad zhora bol však neskutočne nádherný, v diaľke bolo vidieť Tatry.
     S jazdami sme začali na malom vleku, potom naša skupina prešla 
na veľký vlek. Hneď som zistil, že svah je strmší, než som si myslel. 
Rýchlo som nabral rýchlosť a vtedy som si uvedomil, že už dlhšiu 
dobu som nestál na lyžiach. Po niekoľkých jazdách mi to však už išlo 
dobre, rýchlosť som si užíval.
    Nasledujúci deň sme lyžovali len dopoludnia, popoludní sme mali 
vychádzku na Čertovicu. Bolo veselo, zguľovali sme dievčatá a deba-
tovali sme.
     Vo štvrtok sme mali preteky v slalome, kde sme naplno využili 
svoje lyžiarske schopnosti. Napumpovaný adrenalínom som preletel 
okolo tyčí. Nakoniec som skončil šiesty a bol som nadmieru spokojný.
   Posledný deň prešiel rýchlo ako voda, poriadne sme si ešte zalyžova-
li. Nadišiel však čas odísť. Cesta domov bola pokojná, sneh sa pomaly 
roztápal. Z vlaku som pozoroval miznúce hory a dúfal, že sa tam ešte 
niekedy vrátim.

Adam	Rác,	1.B

Lyžiarske dobrodružstvo
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