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Naučil/a jsem se…
-

-

Myslím, že jsem se asi dobře naučila na snowboardu a snowboard byl nejlepší ☺
Jezdit na snowboardu a že obří plněnej knedlík nemusí být vždy dobrý.
Lépe lyžovat.
Vycházet a pochopit kluka, kterého jsem moc
nemusel, ale „každý je ňáký“.
Naučil jsem se mluvit.
Lépe jezdit na prkně i na lyžích.
Při zatáčení nejezdit pluhem a vylepšila jsem i
lyžování.
S Verunkou krásně jezdit na snowboardu ☺.
Rychleji jezdit.
Nic.
Zlepšit jízdu na SNB.
Jezdit na snowbiči.
Líp jezdit na snowboardu.
Lépe jezdit přes skokánky a lépe se zrychlovat.
Lépe skákat na lyžích.
Pořádně jezdit na snowboardu a užívat si volna.
Vydržet bolest pozadí.
Lépe lyžovat, jezdit přes skokánky.
Díky Verče lépe na snowboardu.
Být sama (samostatnost).
Jezdit na prkně. Na lyžích skákat. Vystupovat na
prkně z lanovky.
Na snowboardu jsem už uměl, ale „ naučil jsem se
180° .“ (Povedla se mi jen jednou) Zlepšil jsem si jízdní
vlastnosti a lépe skákat.
Lyžovat (děkuji p.uč. Zlochové), snowboardovat (děkuji

Verče).
Jezdit na snowboardu.
Na snowboardu.
Lépe lyžovat a jezdit na snowboardu.
Skákat na snowboardu.
Na snowboardu.
Rychle na snowboardu, na lyžích přes velký a rychlý
skokánky.
Pořádně lyžovat.
Ježdění na SNB.
Více ovládat s lyžma.
Jezdit na snowboardu, lépe zatáčet na lyžích (volant), lépe jsem poznala své přátele, ale i učitele.

Nejvíc se mi líbilo…
-

Snowboard – jízda.
Když jsem se naučil na snowboardu.
Hry s učitelským sborem, SKIPARK, lyžování, bazén,
vycházení s kolektivem.
Trávení volného času se super bandou.
Když jsme do noci blbli na pokoji.
Bazén a největší sranda s čočkou ☺.
Večerní lyžování (palma, datlovník, kaktus, ale i
borovice a javor).
SKICROSS, SNOWPARK.
Lanovka s Ilčou, Štěpou, Jíťou na večerním lyžování. A
některé dny skvělej sníh.
Bazén.
Večery na pokoji.
První den na vleku.
Knedlík plovoucí ve vomáčce.
Snowboardování a pokec s kámoši.
Když šel Nik na WC a bylo zamčeno!
Lyžování s paní učitelkou Derflovou a Vaněčkovou.
Knedlík, který jeden plaval v talíři;
V bazénu a na sjezdovce.
Sjezdovky a fájn lidi ☺.
Sníh sice nic moc, ale skicross a snowpark to bylo super.
NENÍ CO DODAT!
Kámoši na pokoji.
Jak jsme ve velkém a dobrém složení.
Noční lyžování: borovice, javor, jabloň. Bazén. A
ježdění.
Noční lyžování + lanovka. Křičení z okna.
Večerní lyžování a bazén.
Celý lyžák.
Že jsme byli v bazéně a že byly dobré sjezdovky.
Sranda se všemi, legrace na pokoji, jízda s paní
učitelkou Zlochovou a Vaněčkovou.
Všechno. Večerní lyžování /oregano, kmín, majoránka).
Čtvrteční lyžování s p.uč. Zlochovou.
Jak jsme byli v bazéně s paní učitelkou Zlochovou.
Naše večery na pokojích (porod, maraton,…), lyžování
s těmi nejlepšími instruktorkami.

Překvapilo mě…
-

-

Všechno ☺
Jak rychle to uteklo.
Celej tejden.
Že přijela paní učitelka Derflová.
Hezké počasí (až moc), že jsem nezapomněl
lyžovat, že nás navštívily p.uč.Derflová a
Vaněčková.
Překvapivě překvapivé počasí.
Že tady mají velké množství knedlíků :D :D
Návštěva dalších dvou učitelek.
NIC.
Že tu byl ve čtvrtek odpoledne hnusnej sníh.
Noční lyžování.
Že jsme byli na večerním lyžování.
Že sundali YETTIHO !!!
Že paní učitelka Zlochová neodjela.
Že to všem šlo a že to nikdo nevzdal.
Nic.
Že přijela paní učitelka Vaněčková.
Že přijela p.uč.
Že p. uč. Zlochová zůstala až do konce.
Že jsem se naučila jezdit na prkně ☺.
Že se úplný začátečníci naučili na prkně tak rychle. OBR
KNEDLÍK!!
Že jsme byli v bazéně.
Jak ty, co poprvé vlezli na snowboard, to tak rychle uměli.
Že tady bylo docela hezky, myslela jsem si, že sníh tu bude
horší.
Velký knedlík k večeři (neděle).
Že nám ze školy psali dopisy.
Jízda na snowboardu.
Že tu paní učitelka Derflová zůstala více dnů než
předpokládala.
Že jsem se umístila v soutěži s otázkami kolem snowboardu,
příjezd paní učitelek Vaněčkové a Derflové.
Že přijela i p.uč. Vaněčková a Derflová.
Že měla Verča odvahu mě pokoušet naučit na SNB.
Že skoro ke každému jídlu byl knedlík na jiný způsob… ☺ ☺.

A ještě chci dodat, že…
-

Aby byla pořád jízda na snowboardu a chci , aby Verča s námi jezdila na hory :D :D :D ☺.
Se mi nelíbilo, když jsem dal bonbony všem a nakonec z toho byla bitka.
Nelíbilo se mi, že mi Fanda, Lukáš, Kuba a Vojta říkali celý týden fekále.
To byly nejlepší hory. A jsem moc rád, že jela i p.uč.Zlochová!
Je škoda, že to byly poslední hory s touto školou.
Si myslím, že jsme si to všichni moc užili.
Doufám, že tyto hory nebyly poslední a ráda bych se ještě zúčastnila ☺ jste SUPER!
Moc se mi tu líbilo, mám spoustu zážitků a nové přezdívky ☺.
Nemám rád sousedy.
To byl nejlepší lyžák.
Bylo to super.
Sousedi byli strašní.
Chci jet zase!
JEDU PŘÍŠTÍ ROK ZNOVU!
Pojedu určitě příští rok a nikdy nezapomenu na ty zážitky.
Může to bejt delší.
To tu bylo super a příští rok jedu zase.
Se těším na příští rok.
Příští rok jedu zase.
To tu bylo FÁJN a chci jet příští rok znova!
Mohlo by to být O TÝDEN DELŠÍ!
Chci jet příští rok.
Je to tu super.
Se mi bude stýskat po Nikovi a doufám, že příští rok pojedem dřív.
Příště chci jet znova.
Že by to mohlo být delší a nebo by se mohlo jezdit víckrát za rok.
Opravdu bezva zábava a jízda na snowboardu.
Že to bylo super a moc jsme si to užili.
Že mi bude Nik chybět. Bylo úžasný složení na pokoji. Suprový hory.
Bylo to super ☺ Příště jedu zas.
Celý lyžák se mi moc líbil. Hlavně lyžování s p.uč. Zlochovou. Večerní lyžování s holkama! Bylo to
úžasný. I když byla někdy blbá nálada.
Se pokusím udělat další pokroky na SNB.
Příště jedu určitě a moc jsem si tyto hory užila! ☺

