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Program kurzu
Neděle: 13:00
14:30 - 16:00
16:00 - 17:30
18:00
18:45 - 19:15
20:00 - 21:45
22:00

odjezd z Úpice
ubytování
štafetový závod na kluskách a ve zbytcích
sněhu
večeře
přednáška “Pravidla FIS“, video o mazání lyží
film “Přežít“
večerka

Pondělí: 07:15
07:30
08:30 - 08:45
09:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:15 - 14.30
15:15
15:45 - 16:30
16:45 - 17:45
17:30 - 18:30
19:30
20:15 - 22:00

budíček
snídaně
odjezd skibusem do lyžařského areálu
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na chalupu
oběd
osobní volno
přednáška Horské služby
soutěž “O nejkrásnější pánské nožky“
večeře
večerní program pokoje 004

Úterý:

07:15

budíček

07:30
08:30 - 08:45
09:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:15 - 14.30
15:15
15:45 - 16:30

snídaně
odjezd skibusem do lyžařského areálu
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na chalupu
oběd
osobní volno
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Středa:

16:30 - 17:45
17:45 - 19:30
19:30
20:00 - 21:00
21:30

přednáška “Zimní sporty“
soutěže “O nejhezčí selfie“
večeře
hodnocení selfie
večerka

07:15
07:30
08:30 - 08:45
09:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 16.00
16:15 - 17:15
16:15 - 17:00
17:15
17:30 - 19:00
19:00
20:00 - 21:00
22:00

budíček
snídaně
odjezd skibusem do lyžařského areálu
dopolední výuka
osobní volno
oběd
dokumentární film “Everest”
oběd
“Běh do Strnadova kopce”, hry na sněhu
sraz na společenské místnosti
příprava na “Středeční chvilku poezie“
večeře
“Středeční chvilka poezie“
večerka

Čtvrtek: 07:00
07:30
08:30
09:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30
14:45 - 15:15
15:30
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
19:30

budíček
snídaně
odjezd skibusem do lyžařského areálu
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na
chalupu
natáčení televizního spotu
oběd
test + anketa
osobní volno
večeře
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Pátek:

20:00 - 21:00
???

vyhlašování vítězů soutěží, hodnocení kurzu
večerka

07:00

budíček

07:30
08:00 - 10:30
11:00 - 11:30
11:45 - 12:30
12:30

snídaně
úklid a předávání pokojů
oběd
příprava na odjezd
odjezd

Rozdělení do pokojů
přízemí
1x5

Melicharová, Munzarová, Čápová, Sobolíková, Mannová

1. patro
1x1

pedagogický dozor

1x3

Jiránková, Košnarová, Kuťáková

1x4

Jansová, Doležalová, Teichmanová, Zelinková

1x5

Zezula, Petera, Potoček, Kolesa, Tomek

1x5

Viková, Pytlíková, Fialová, Raková

1x5

Neureiterová, Staňková, Středová, Novotná

2. patro
1x2

pedagogický dozor

1x4

Goder, Kuťák, Čížik, Holman

1x1

pedagogický dozor
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Rozdělení do lyžařských
družstev
1. skupina
Klára Melicharová
David Kuťák
Tomáš Goder
Natálie Jiránková
Aneta Středová
Martina Mannová
Daniela Novotná
Andrea Košnarová
Nela Čápová
Barbora Sobolíková
Hana Teichmanová
2. skupina
Ondřej Petera
Petra Doležalová
Karolína Jansová
Eliška Munzarová
Veronika Neureiterová
Václav Potoček
Tereza Staňková
Martin Tomek
Lucie Viková
Petra Zelinková
3. skupina
Berenika Viktorie Fialová
Adam Kolesa
Martina Kuťáková
Anna Pytlíková
Jakub Zezula
Dominika Raková
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4. skupina
Jakub Čížik
Matěj Holman

Jídelníček

Testové otázky lyžařský kurz 2018
1. Kolik bodů obsahují pravidla
FIS pro chování na sjezdovce?
2. Jak označíš na sjezdovce místo,
kde došlo k úrazu?
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3. Jaké dvě základní ochranné pomůcky (potřeby) jsou doporučovány
lyžařům a snowboardistům?
4. Jakými třemi barvami se označují sjezdové tratě?
5. Jaký je rozdíl mezi severskou kombinací a biatlonem?
6. Jak se jmenuje naše nejúspěšnější současná závodnice v alpském
lyžování (sjezd na lyžích + snowboard)?
7. Z čeho se skládá alpská kombinace?
8. Jaké dvě techniky běhu využívají běžci na lyžích?
9. Jaký význam mají dřevěné tyče na horách?
10. Co všechno můžeme použít k nalezení člověka pod lavinou?
11. V kterých horách v ČR vznikla Horská služba?
12. Uvěď číslo na hasiče, záchranku a policii + evropské tísňové číslo.
13. Jak postupovat při silném podchlazení?
14. Jmenuj disciplíny sjezdového lyžování.
15. V čem se liší sjezdové lyže od běžeckých?
16. V čem se liší běžecké a sjezdařské hole?
17. Jak se jmenuje areál, ve kterém jsme lyžovali?
18. Jmenuj velká lyžařská střediska v ČR.
19. Kdo je mašer?
20. Jakou povinnost má každý, kdo se vydává na horskou túru (při
odchodu z chalupy)?
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Bodování pokojů

Výsledky ankety 2016
(průměrná známka)
1. výuka lyžování

1,03

2. ubytování

1,21

3. vztahy s učiteli

1,21
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4. kurz jako celek
5. doplňkové soutěže
6. program dne
7. beseda
8. přednáška
9. sjezdové tratě
10. doprava
11. strava
12. vztahy mezi žáky
13. zábava pořádaná žáky
14. sněhové podmínky

1,21
1,42
1,46
1,50
1,64
1,75
1,75
1,75
1,96
2,14
2,29

Hodnocení lyžařského
kurzu očima instruktorů
Ve dnech 7.–12. 1. 2018 proběhl na chalupě U Supa v Deštném
v Orlických horách lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. tříd. Letos tomu bylo již
po deváté. Kurzu se zúčastnilo celkem 29 žáků (9 chlapců a 20 dívek) a 4
pedagogové.
Vzhledem k malému zájmu o výuku běžeckého lyžování a
snowboardingu jsme jezdili pouze na sjezdových lyžích. Žáci byli rozděleni
podle úrovně lyžařských dovedností do čtyř skupin (11, 10, 6 a 2 úplným
začátečníkům byla poskytnuta individuální výuka). Oceňujeme, že úroveň
lyžařských dovedností prakticky všech žáků byla již na začátku kurzu velmi
dobrá, přičítáme to tomu, že žáci absolvovali výcvik v páté třídě ve
Skiareálu Petříkovice. Všichni účastníci petříkovického výcviku se zúčastnili
také výcviku v Deštném.
Lyžovali jsme ve Skiareálu Deštné v Orlických horách na sjezdových
tratích Marta 1 a Marta 2. K přepravě jsme využívali skibus (zdarma).
Sjížděli jsme sjezdovky červené a modré obtížnosti. Černá nebyla v době
konání kurzu v provozu. Po celou dobu se chovali na sjezdovce žáci
vzorně, bez výjimky dodržovali stanovená pravidla, zbytečně
nekomentovali naše rozhodnutí.
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Režim dne jsme upravili tak, abychom co nejvíce využili lyžařských
permanentek a přitom dodrželi bezpečnostní pravidla. Lyžovali jsme tedy
od 9:00 do 14:15 s pauzou na občerstvení a odpočinek. Po návratu na
chalupu nás v 15:00 čekal odsunutý oběd a po krátkém osobním volnu
další sportovní i nesportovní aktivity (beseda Horské služby, přednášky na
téma FIS pravidla a zimní sporty, soutěže “O nejhezčí pánské nožky“, “O
nejhezčí skupinové selfie”, štafetové závody na kluskách, ve zbytcích
sněhu, výběh “Strnadova kopce“ a nově jsme zařadili uměleckou soutěž
“Středeční chvilka poezie“. Žáci zhlédli filmy Přežít a Everest. Nezapomněli
jsme ani na vědomostní test a vyplnění anketního lístku.
Po celou dobu kurzu probíhala soutěž bodování pokojů. V porovnání
s předchozími kurzy udržovali žáci ve většině případů pořádek a čistotu.
Vzorně byly zajištěny služby v šatně, jídelně a lyžárně.
Nepamatujeme si, kdy naposledy k plnění povinností přistupovali žáci takto
svědomitě a bez připomínání. Za celou dobu jsme nemuseli udělit žádný
trest, neřešili jsme problémy pozdních příchodů či nesplnění našich pokynů.
Žáci se chovali slušně nejen k nám a majitelům chalupy, ale i sami
k sobě. V porovnání s běžnou školní výukou výrazně omezili používání
vulgarismů. Nikdo se nestranil kolektivu. Pobyt na kurzu by, podle našeho
názoru, mohl přispět ke zlepšení atmosféry v obou třídách a ke stmelení
třídního kolektivu.
Někteří rodiče projevili názor, že by měly být na kurzu zakázány
mobilní telefony. Tento názor však nepodpořili všichni rodiče, a tak návrh
neprošel. Podle našeho zjištění na kurz odjeli pouze čtyři žáci bez
mobilních telefonů. Zaznamenali jsme však používání telefonů v mnohem
menší míře než v předchozích letech.
Jedna žákyně odjela ve čtvrtek ráno domů (vysoká teplota, bolest
v krku) a jeden chlapec si poslední den po návratu ze sjezdovky stěžoval
na bolest kolene, matku informovala telefonicky zdravotnice.
Podrobné informace o dění na lyžařském kurzu si rodiče mohli přečíst
na webových stránkách školy, zde byly umístěny i fotografie z kurzu. Opět
vyjde speciální číslo ÚL s názvem „Lyžařský speciál 2018“. Vyšel i článek
v Úpických novinách, natočena reportáž pro TV JS.
Do soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ bylo všem účastníkům
započítáno 5 bodů.
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Z výsledku ankety vyplynuly tyto závěry:
1) vysoko hodnotili žáci výuku lyžování (samé 1, jedna 2),
2) stejně jako v předchozích letech ocenili úroveň ubytování,
3) kladně vyzdvihli dobré vztahy mezi učiteli a žáky,
4) zarazilo nás velmi nízké hodnocení vztahů mezi žáky(my
jsme byli opačného názoru),
5) v porovnání s předchozím kurzem došlo ke zlepšení
průměrné známky z 1,76 na 1,21,
6) nejhorší známkování obdržel y sněhové podmínky
(oprávněně).
Finanční náročnost kurzu zůstává přibližně stejná. Cena skipasu
1 120 Kč. Za ubytování a stravování zaplaceno 2 200 Kč. Za dopravu
autobusem 190 Kč Kč. Doprava zavazadel stála 105 Kč. Uhrazeno též
připojištění v hodnotě 27 Kč a 30 Kč (dle pojišťovny). Přednáška Horské
služby vyšla na 11 Kč na žáka. Celkově tedy 3 708 (3 705 ) Kč. Nejnižší
útrata žáka činila 70 Kč a nejvyšší 400 Kč.
Přestože sněhové podmínky nebyly v letošním roce rozhodně ideální,
cíle kurzu byly splněny. Podle výsledku ankety byli i žáci spokojeni, jak se
však nakonec ukázalo, vztahové problémy si děti ze školy přivezly s sebou
bohužel i na kurz.
Další lyžařský výcvik by měl proběhnout v lednu 2020.
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Chalupa U Supa, Deštné v Orlických horách, 12. 1. 2018
Jakub Huček (hlavní vedoucí), Martin Kejzlar, Iveta Votočková, Vendula
Janečková (instruktoři lyžování).

Výcvikové zpravodajství
z chalupy U Supa
INFO Č. 1
Ve 14:00 hodin jsme dorazili na chalupu U Supa. Děti měly štěstí,
autobus mohl vyjet až k chatě. Po rozdělení pokojů jsme se pustili do
soutěžení. Na řadu přišel štafetový závod na kluskách a ve zbytcích
sněhu. Došlo i na krátkou vycházku před večeří. Nechyběla přednáška na
téma "10 pravidel FIS - chování na sjezdovce". Po kuřeti s bramborem
následoval film Přežít. Věříme, že přežijeme i my. Předpokládaná večerka
nahlášena na 22:45 hodin. (4 stateční)
INFO Č. 2
I když to tak ráno za okny nevypadalo, podmínky pro lyžování byly
dnes poměrně dobré. Skibusem jsme se rychle dopravili do skiareálu a
začali s výukou. Ve velkém vichru žádná sedačka z lanovky nespadla.
Skutečnými začátečníky byli pouze dva žáci, kterým byla poskytnuta
celodenní individuální výuka. A tak již po polední přestávce i oni bez
větších obtíží zvládli sjíždět zdejší svahy. Horská služba dnes opět
zasahovala, naštěstí se to tentokráte netýkalo naší školy. Bez úrazu se
obešel i výlet jednoho hocha mezi stromy a pařezy lesa sousedícího se
sjezdovkou. V tuto chvíli probíhá přednáška Horské služby. Před večeří
vybereme ještě nejkrásnější pánské nožky. Před usnutím nás budou bavit
děvčata ze 7. třídy. (Four brave)
INFO Č. 3
Dnes rozhodně nepanovaly v Deštném ideální lyžařské podmínky,
přesto jsme se nenechali odradit a na svahu vydrželi naplánovanou dobu.
Na většině žáků je dnes patrná únava, kterou zapříčinily sněhové muldy na
sjezdovce. Horská služba v akci, opět se to netýkalo nás. V pořádku je i
žák, který se rozhodl otestovat pevnost záchytných sítí u výjezdu ze
12

sedačkové lanovky (sítě vydržely). Průběžně po celý den probíhalo
výběrové řízení na pozici mediálního mluvčího lyžařského kurzu. Přednášku
na téma zimní sporty přijali žáci s nadšením. Děti se těší na dnešní večeři boloňské špagety. (Четыре храбрых)
INFO Č. 4
Protože již od rána pršelo, v poledne jsme vzdali marný boj s
nepříznivým počasím. Po obědě žáci odpočívali při sledování
dokumentárního filmu Everest. Během projekce začalo hustě chumelit, a tak
jsme těsně před setměním zdolali formou štafetového závodu pověstný
Strnadův kopec. Basketbalový míč ve vyřazovací soutěži vystřídaly sněhové
koule. Těšíme se na večerní program, který jsme nazvali "Středeční chvilka
poezie", a na zítřejší lyžování v čerstvém sněhu. (Upat ka maisog)
INFO Č. 5
Dopoledne panovaly na sjezdovce téměř ideální sněhové podmínky.
Tomu odpovídal i zvýšený počet návštěvníků skicentra. Po pauze na svačinu
jsme stihli natočit i reportáž pro úpická média, pořídili jsme společnou
fotografii, došlo také na pravou zimní koulovačku. Proběhl vědomostní test
a anketa hodnotící letošní kurz. Po večeři rozdáme diplomy a drobné
ceny. Upozorňujeme rodiče na změnu termínu příjezdu: návrat je
naplánován na 13:30 hodin na náměstí v Úpici. (ਬਹਾਦਰ ਚਾਰ)

Zvláštní ocenění
lyžařského kurzu 2018
Nejlepší lyžař - Kuťák
Nejlepší lyžařka - Melicharová
Největší pokrok na lyžích - Holman
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Běh do Strnadova kopce - Goder, Raková, Teichmanová, Zezula,
Středová, Holman, Sobolíková
Štafetový závod ve zbytcích sněhu - Fialová, Goder, Potoček, Čížik,
Mannová, Teichmanová
Za pomoc v kuchyni - Jiránková, Kuťáková, Košnarová
Vítězství ve vědomostním testu - Jiránková
Za nejlépe udržovaný pokoj - Jiránková, Kuťáková, Košnarová
Pochvala za statečnost - Kolesa
Pochvala za snahu - Čížik, Viková
Pochvala za žákovskou službu - Čížik, Goder, Kuťák, Holman
Soutěž o nejhezčí pánské nožky
1. místo - David Kuťák
2. místo - Adam Kolesa
3. místo - Tomáš Goder
Soutěž na kluskách - Sobolíková, Raková, Petera, Jansová, Doležalová,
Košnarová
Soutěž o nejhezčí selfie - Čížik, Goder, Holman, Kuťák
Soutěž v hodu na cíl - Goder, Sobolíková
Středeční chvilka poezie - Staňková, Neureiterová, Středová, Novotná
Cena fair play - Potoček
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Fotogalerie
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