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Pünktlich zu Beginn der Schiwochen am 

02.02.2010 lag endlich der lang ersehnte Schnee. 

Die Vorschule und die 

Klassen 1 und 2 durften 

diesmal die Ersten sein. 

Das Schigebiet „Ofelite“ 

war schnell in der Hand 

unserer Schüler. Überall 

sah man die kleinen und 

großen „Schihasen“ über 

die Piste wedeln, und 

bald war auch der Lift 

kein Problem mehr. 

Alle waren sich wieder einig – Schiwochen sind 

immer eine willkommene Abwechslung im Schul-

alltag. 

Am 08.02.2010 startete eigentlich unsere 2. Schi-

woche. Der erste Tag fiel leider in den Schnee… 

In der Nacht zum Montag 

hatte es so viel ge-

schneit, dass wir gar 

nicht erst ins Schigebiet 

„Aleko“ kamen. Aber am 

Dienstag war es endlich 

soweit. Gut organisiert 

standen wir schnell auf 

den Schiern und ab ging 

es auf die Piste. Wir 

konnten sofort mit dem 

Lift nach oben. Bis zum 

Mittagessen hatten wir schon einige Touren hinter 

uns. Da viele von uns bereits Schifahren können 

hatten wir in dieser Woche die Gelegenheit, unse-

re Technik zu verbessern. So ging es bergauf, 

bergab, mal durch den Tiefschnee und auch mal 

langsam den Weg entlang. Aber alles machte 

großen Spaß und man sah schnell die Fortschrit-

te, die wir machten. 

Am Ende gab es wieder 

einen Schulwettkampf. 

Auch wenn einige den 

Start verschlafen haben 

– jeder konnte zeigen, 

was er gelernt hatte. Und 

am Ende waren alle Ge-

winner – eine Woche 

Sport, eine Woche Spaß, 

so soll eine Schiwoche 

sein. 

Und – nächstes Jahr auf ein Neues! 

Като по поръчка, точно за началото на ски 

седмиците на 02.02.2010 дойде и 

дългоочакваният сняг. 

Този път първи бяха 1 и 2 

клас. Ски регионът 

Офелиите бързо беше 

превзет от нашите 

ученици. Навсякъде по 

пистата се движеха 

малките и големите ски 

зайчета, скоро вече и 

лифтът не беше проблем.  

Всички бяха на едно 

мнение – скиседмицата е приятно 

разнообразие в училищното ежедневие. 

На 08.02.2010 започна и втората ски седмица в 

училището. За съжаление първият ден се 

загуби в снега. През нощта срешу понеделник 

валя толкова много сняг, 

че изобщо не можахме да 

стигнем до Алеко. Във 

вторник обаче, вече 

всичко беше наред. Добре 

организирани бързо се 

качихме на ските и се 

спуснахме към пистата. 

Можехме да се качим 

веднага и на лифта. 

Докато стана време за 

обяд вече бяхме 

направили няколко спускания. Тъй като много 

от нас вече могат да карат ски, през тази 

седмица можехме да усъвършенстваме 

техниката си. Карахме нагоре и надолу, през 

дълбокия сняг и бавно по пътя. Всичко ни 

доставяше огромно удоволствие и напредъкът 

ни се забелязваше бързо. 

На края отново имаше 

състезание. Въпреки че 

някои проспаха страта, 

вески имаше 

възможността да покаже 

какво е научил. На края 

всички бяха победители – 

цяла семица спорт, цяла 

седмица забава – точно 

такава трябва да бъде 

една ски седмица.  

До следващата година! 
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