
Adaptační kurz  3. 9. – 5. 9. 2017 

V neděli dne 3. 9. 2017 v 10:00 odjezd směr Rajnochovice na adaptační kurz pořádaný ve spolupráci 

s Klubem Dlažka - takto zněly pokyny pro žáky 6.A, 6.B, 6.C a jejich nové třídní učitelky. Všichni jsme 

odjížděli plni očekávání. Ani celodenní déšť nám ale úsměv na rtech nesmazal. Vždyť nejsme z cukru             

a navíc máme přece pláštěnky!  Neděle se nesla v duchu seznamovacích her, jejichž cílem bylo ověřit si, 

jak dobře se známe, ale především poznat a začlenit nové spolužáky do našeho kolektivu.  

Do pondělního rána nás už vítaly sluneční paprsky a sluníčko se na nás usmívalo až do konce našeho 

pobytu. Náplň pondělního dne – sportovní aktivity a týmová spolupráce. Žáci si zahráli pétanque, 

přehazovanou a ringo, také si mohli ověřit svou schopnost orientovat se v lese pouze s buzolou. Přestože 

někteří trochu zabloudili, všichni úspěšně dorazili do cíle. Večer nesměl chybět táborák a opékání špekáčků. 

Samozřejmostí byly dvě noční bojovky. Proto není divu, že vyčerpáni a unaveni jsme zalehli do našich 

spacáků.  

V úterý jsme ještě absolvovali ringo cestu, která vedla lesem, houštím, temnou rourou pod mostem, 

potokem, … Někteří ji zvládli přejít suchou nohou, jiní se trochu namočili v potoce, ale všichni doběhli 

s úsměvem a nadšeni. Následovalo balení, úklid chatek, ve kterých jsme nocovali, společné foto a celý 

pobyt jsme zakončili túrou na Troják, kde už čekaly naše autobusy, které nás, i když jsme nechtěli, odvezly 

zpět do reality všedních dní.  

Nesmíme zapomenout poděkovat organizátorům – Mussurovi (Jaroslav Biolek) a jeho hravým 

vedoucím, kteří přichystali pro naše žáky pestrý a rozmanitý program plný zajímavých aktivit. Rovněž 

kuchaři byli úžasní, zajistili nám celodenní stravování a pitný režim, jelikož bylo potřeba neustále doplňovat 

energii. 

Na závěr nezbývá než popřát třídním učitelkám (p. uč. Dokoupilové, Slámové, Petrskovské) a jejich 

třídám (6.A, 6.B, 6.C) spoustu podobných nezapomenutelných zážitků a hlavně našim šesťákům hodně 

studijních úspěchů na II. stupni ZŠ.   

 

 

 

 

 

  

 


