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Základná umelecká škola Štúrova 467, 02401 Kysucké Nové Mesto 

 

Nuda?  Nehrozí. 

 

         Celá naša rodina má rada šport.  Šport je vlastne piaty člen našej rodiny. Je s nami stále. Môj 

ocko je pre mňa číslo 1 (number one). Je horským záchranárom, musí byť športovo zdatný, a preto sa 

venuje hlavne v zime skialpinizmu, lyžovaniu a cez rok vysokohorskej turistike, cyklistike, behu, 

florbalu, lezeniu. Veľmi často sa tam priplichtíme aj my . Mamina sa venuje popritom aj  jóge 

a moja  staršia sestra zasa tancu, florbalu, lezeniu, lyžovaniu a plávaniu.   

          Ja  mám tiež rada pohyb. Nechce sa mi sedieť doma a pozerať  telku, veď to môžem, keď prší, 

nie? A športovať sa dá po celý rok. V zime so sestrou chodíme aj korčuľovať, v lete zasa plávať a na 

menšie túry. A nedávno som dostala ako darček badmintonovú výbavu a odvtedy, keď je vonku 

teplo, hrám aj ten. A to je ďalší šport, ktorý ma nadchol.  Voľný čas trávim aj florbalom a lezením. 

Možno je to na malé dievča neobvyklé, veď som iba tretiačka, ale ja rada chodím na lezeckú stenu.  

         Už ste niekedy boli na lezeckej stene? Nie? Je to jednoduché. To sa musíte najprv zaistiť lanom, 

potom vyleziete hore, a potom sa spustíte na zem. Ale aby ste vyliezli hore, musí vás dolu niekto istiť. 

Pre mňa je ten niekto najčastejšie môj oco. Mal by to byť dospelý človek, ktorý má skúsenosti. Pri 

lezení sa musím pozerať na stenu a rozmýšľať, kde mám dať ruku a nohu. Musím si vyberať chyty, 

ktoré sú pre mňa najbližšie.  Často  sa rozhodujem aj podľa toho, ako ktorý vyzerá a akú má farbu. 

Najviac sa mi páčia tie ružové.  Veď som predsa dievča, nie? Občas chodí s nami liezť aj kamarátka 

Alica. Vtedy si dáme aj preteky. Už som nad ňou aj vyhrala, lebo som si vyberala tie správne chyty.  

          A nemyslíte si, že popritom nestíham školu.  Dokonca chodím aj do iných krúžkov, kde máme 

tiež veľa pohybu. Napríklad pohybové cvičenia na javisku v literárno-dramatickom krúžku. Ale 

najradšej mám, keď ideme cez víkend s našimi na výlet. Viem, že pohybu bude vtedy ajajaj! Vždy si 

dáme prechádzky, beh, inokedy plávanie, rôzne pohybové hry. Samozrejme po dobrom športe 

nesmie chýbať relax a na ten sa veľmi teším. Skákanie do bazéna, potápanie a nesmiem zabudnúť na 

smiech. Ten k tomu patrí. Ja sa niekedy tak smejem, že na druhý deň mám svalovicu na bruchu, a to 

ani športovať nemusím. Už ste to niekedy zažili? Vyskúšajte. Bez športu by bol pre mňa tento svet 

smutný a nezaujímavý. 

         Pohyb musíte milovať! Ja rada športujem vďaka mojej rodine. Keby sa tomu ocko alebo mamina 

nevenovali, asi by som sedela doma pri tom televízore alebo pri počítači. Som rada, že to tak nie je.   

 

 


