 Deník z lyžáku poříčských sedmáků
Sobota 11.1.
Hurá! Jedeme na hory! V 8 hodin jsme vyjížděli z Poříčí. Cesta
ubíhala a celí nadšení jsme míjeli ceduli Horní Maxov. Po
příjezdu nám oznámili, že půjdeme na vycházku na rozhlednu
Královka. Bohužel byla špatná viditelnost. Konečně jsme
dorazili na chatu Slovanka. Po vydatné večeři jsme se uchýlili
do pokojů a šli spát.
Neděle 12.1.
Ráno jsme byli rozděleni do skupin. První skupina šla
na běžky a druhá na sjezdovky. Po obědě se skupiny vyměnily.
Lyžování nás bavilo a velmi jsme si to užili.
Pondělí 13.1.
Celé pondělí jsme strávili na svahu, který jsme si skoro celý
odnesli na zádech. Večer jsme hráli hry a dobře se bavili.
Sice nejsme pověrčiví, ale ta třináctka v datu přinesla zranění
jednomu z naší party.
Úterý 14.1.
Úterý bylo velmi zábavné. Vyrazili jsme do bazénu v Jablonci
nad Nisou. Užívali jsme si nejen v bazénu, ale i na tobogánech,
v divoké řece, vířivce a páře.

Středa 15.1.
Ve středu jsme se vrátili ke sjezdovým lyžím. Po náročném
výcviku jsme si dopřáli odměnu v podobě svíčkové. Mňam!
Čtvrtek 16.1.
Ve čtvrtek jsme se opět rozdělili do dvou skupin. Jedna jela
na běžkách na rozhlednu Královka, což bylo nějakých šest
kilometrů, druhá jezdila na svahu. Někteří borci jeli na Královku
dokonce dvakrát.
Pátek 17.1.
Pátek byl den soutěží. Každý se snažil ze sebe vydat to nejlepší. Závody byly dva. Jeden v běhu na lyžích, kde jsme
viděli řadu nových stylů, například alá Vrtá. V závodě sjezdového lyžování jsme pozorovali obrovský pokrok u žáků, kteří
na lyžích před výcvikem nikdy nestáli, ale i zdokonalení
u již zkušených lyžařů. Všichni si tento den užili a na nejlepší
čekaly i odměny. Pak jsme se odebrali do pokojů a připravovali se na odjezd.
Sobota 18.1.
V sobotu pro nás zase přijel autobus a vyrazili jsme domů.

Deníkový záznam připravili: Lucie Pohunková, Bára Vaništová, Dan Profous, Štěpán Šulc

 Prvňáčci vyrazili do Prahy za “ábíčkem”
Časopis ABC, jehož sedmdesáté narozeniny jsme nedávno oslavili, nejspíš
j píš n
netřeba detailně představovat. Jeho poznávacím znamením
od určité doby jsou vystřihovánky papírových modelů, což ho učinilo nejen velmi oblíbeným, ale v dobách před Sametovou revolucí
i trvale nedostatkovým artiklem.
První třídy základní školy Poříčí nad Sázavou využily pozvání do redakce, aby se mohly na vlastní oči podívat, jak se takový časopis rodí.
Ve středu 26. února dorazili naši prvňáčkové do pražských Holešovic, aby je tu přivítal šéfredaktor ABC pan Zdeněk Ležák, provedl je po
místnostech, kde sedávají redaktoři a graﬁci a poté jim ukázal, co je třeba pro to, aby si mohli ábíčko koupit. Zvědavá dítka se na leccos
vyptávala, a protože pan Ležák současně má „pod palcem“ i dětský titul Sluníčko, odnesla si i malý dárek v podobě jednoho čísla s DVD
a rovněž ábíčkovský Zápisník dobrodruha.
Tím ale výlet prvňáčků do Prahy neskončil. Po přesunu na Smíchov je čekalo Království železnic, kde si mohli prohlédnout nejen největší
fungující kolejiště v České republice, ale také obdivovat paralelní výstavy, týkající se velmi populárních postaviček Igráčků, prohlédnout
si expozici prvních československých autodrah nebo rozsáhlý soubor papírových modelů, z větší části právě z časopisu ABC. Ozývaly se
časté hlásky, že se sem určitě někdy vrátí, k čemuž mohou využít kupón otištěný v našem Zpravodaji.
Robert Pavelka

