
 Toužimští lyžníci na Šumavě 

 

Jako kaţdý rok, tak i v letošním školním roce se ţáci 7. ročníků ZŠ Touţim zúčastnili 

lyţařského kurzu v Ţelezné Rudě pod dozorem učitelů  J. a P. Princlových. Tento rok byl o 

kurz opravdu veliký zájem, a proto se uskutečnily dva turnusy. První turnus měl termín 7.2.-

12.2., ale kvůli špatným sněhovým podmínkám se konal uţ 24.1.,dokud byl ještě sníh.Během  

týdne se ţáci naučili lyţovat a ti zdatnější jezdili i na snowboardu. V průběhu pobytu, kdy je 

volný den, jsme si byli společně zahrát bowling v nedalekém Alţbětíně. Někteří uţ bowling 

kdysi hráli, ale pro některé to bylo novinkou. Nakonec si všichni zahráli zajímavou hru a 

kaţdému se alespoň jednou podařilo shodit nějakou tu kuţelku. V odpoledních hodinách se 

ţáci se svými učiteli vydali na prohlídku Ţelezné Rudy, popřípadě si mohli něco zakoupit 

dobrého na zub. Po zbytek týdne si uţ pak uţívali celé dny na sjezdovce a v pátek  29.1. jsme 

odjeli zpět domů. První turnus  zasedl v pondělí do školních lavic  a druhý turnus čekal  do 

dalšího týdne, kdy měl odjet, ale vše záleţelo na tom, zda - li vydrţí na horách sníh. Ve středu 

ale bohuţel učitelé ţákům oznámili, ţe sníh roztál a nikam se tedy nepojede. Ţáky to 

nepotěšilo. V pátek, den před plánovaným odjezdem,  přišla radostná zpráva, ţe sníh napadl a 

ţáci  mohou  na hory odjet. Skupina ţáků z druhého turnusu zajásala, sbalila lyţe a nezbytné 

věci pro lyţařský výcvik  a všichni společně odjeli vstříc novým záţitkům, na které se 

nezapomíná. Základům  lyţařského umění se naučili všichni a  našli se  i odváţlivci, kteří  

jezdili na snowboardu. V úterý také navštívili bowlingové centrum a uţili si zábavné 

odpoledne i s prohlídkou města. Týden na horách utekl jako voda, všichni ţáci si ho uţili se 

vším všudy, jak se patří  a dalo by se říct, ţe lyţařský výcvik se pro naší školu stal kaţdoroční 

tradicí, na kterou se ţáci vţdy moc těší. Veliký dík patří p.učiteli P. Princlovi a p. učitelce J. 

Princlové za kaţdoroční přípravu výcviku a snaze naučit děti základům  lyţařskému umění. 

Vţdyť jejich snaha naučit děti lyţovat trvá jiţ čtvrt století na zdejší škole. Doufáme, ţe se tato 

sportovní tradice naší školy bude opakovat i v následujících letech a my všichni budeme 

vzpomínat na nezapomenutelné záţitky z lyţáku v kouzelném prostředí krásné Šumavy. 

 

                                                    ZŠ Touţim – Bára Janáková, ţákyně 8. A 

 

 

 
 


