
Adaptační pobyt 6. B 
 

   Ve středu, 14. 9. 2022 jsme se vydali na adaptační pobyt na Mlýnky. Sraz jsme měli v 8 hod 

ráno u hřiště školy, kde nás už čekal autobus. Dali jsme si zavazadla do kufru a už jsme se 

nemohli dočkat, až vyjedeme.  Jely s námi paní psycholožka, asistentka a 3 holky z deváté třídy, 

které pomáhaly s organizací a chystáním programu. Před půl devátou jsme vyjeli plní 

očekávání, co nás na adapťáku čeká. V autobuse jsme se dobře bavili i zpívali a ladili se na 

společné 3 dny.  

   

  Přijeli jsme na místo, kde nás čekal pan učitel Vrobel. Uložili jsme si zavazadla, někteří už 

vytáhli první svačinu. Také jsme vynosili všechny potřebné věci do společenské místnosti. Poté 

jsme se přemístili do velkého altánu, kde měl pan učitel Vrobel už pro nás nachystaný program. 

Celý program byl zaměřen na téma Slované.  

 

   První aktivita se týkala seznámení. Byli jsme náhodně rozděleni do dvojic. Sedli jsme si proti 

sobě a úkolem bylo říct něco o sobě spolužákovi, pak se role přehodili. Poté jsme se 

prezentovali navzájem. U představování jsme se hodně nasmáli, dověděli jsme se o sobě 

mnoho zajímavých informací a tím jsme se mohli navzájem lépe poznat. Následovalo rozřazení 

do skupin podle živlů. V tak vytvořených skupinách jsme spolupracovali při různých aktivitách 

po celou dobu pobytu. Další aktivita byla už ve vytvořených skupinách, kde jsme měli vymyslet 

pokřik, hymnu ke svému živlu. To nás velice bavilo. V altánů nás čekala ještě jedna aktivita a 

to tvorba obav a očekávání adaptačního pobytu.  A už byl čas obědu. Po obědě jsme se 

ubytovali na pokoje a následoval chvilkový polední klid. 

  

   Počasí bylo velmi střídavé, chvíli pršelo, chvíli svítilo sluníčko, proto jsme podle aktuální 

situace přizpůsobili program. Odpoledne pršelo, tak jsme se sešli ve společenské místnosti a 

začali se seznámením tématu Slované. Pan učitel měl pro nás nachystanou prezentaci, 

nástroje, obrázky, mapy a jiné rekvizity k tomuto tématu. Poté jsme si ve skupinkách vytvořili 

poznávací náramky, které jsme nosili po celou dobu pobytu. Počasí se umoudřilo a my se 

vypravili ven, sbírat kamínky na barvení do nedalekého potoka. Také jsme si nanosili z lesa 

suché dříví na večerní taborák. Den se pomalu blížil k večeru, čekala nás večeře a po ní táborák. 

A samozřejmě špekáčky, ty na žádném správném táboráku nesmí chybět! Při ohni jsme si 

zahráli také nějaké hry, zazpívali písničky a dobře se bavili. Následovala večerka, bylo nám 

doporučeno se dobře vyspat na další náročný den. Poslechli jsme, vyčistili si zuby, dali pyžamo 

a šli spát. Někteří si na pokoji ještě povídali a byli tak unavení, že za chvíli byl na celém patře 

klid.  

 

 

 

 



   Druhý den, ráno po probuzení nás čekala snídaně, byla ale jiná. To jsme opravdu nečekali.  

Snídali jsme se svázanýma rukama. Kdo seděl u jednoho stolu, měl svázané ruce k sobě. 

Nejdříve jsme se zalekli, ale nakonec jsme to zvládli i se dobře nasnídali. Po snídani, jsme 

s napětím očekávali, co nás dnes čeká. Začali jsme tvorbou třídních pravidel. Ve skupinách 

jsme vymýšleli různá pravidla, která si myslíme, že jsou důležitá a která chceme ve třídě 

dodržovat, aby nám bylo dobře. Potom jsme všechny pravidla napsali na velký papír a vybrali 

sedm, které si pověsíme do naší kmenové třídy a budeme je mít stále na očích.  Dále jsme si 

zahráli hry na spolupráci a důvěru. A už byl zase oběd a polední klid. Odpočinuli jsme si a 

nabrali sil na další aktivitu, která nás vyzkoušela nejen z naší paměti, ale také z kondičky. Na 

papír, na kterém jsme si nachystali políčka, jsme museli doplňovat různé předměty podle 

předlohy, která od nás byla několik metrů. Holky z 9. třídy nám na cestu přichystaly i několik 

překážek, o to těžší to bylo. Ale zvládli jsme to, a to bez úrazu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po této aktivitě jsme se přesunuli ven. Chvíli svítilo sluníčko, chvíli začalo pršet, ale nejsme 

přeci z cukru! Venku nás čekala další hra v týmech. Byli jsme 4 družstva a tentokrát jsme 

k rychlým nohám potřebovali ještě dobrou mušku. Úkolem bylo šipkou trefit nafouklý 

zavěšený balonek, ze kterého po propíchnutí vypadl úkol. Odpoledne se přehouplo v podvečer 

a my jsme měli za úkol hudebně, tanečně vyjádřit svůj pokřik, hymnu. Po večeři jsme šli 

k ohništi, čekal nás poslední večer. Kromě vystoupení, u kterých se mezi námi našli skvělí 

spisovatelé a dramaťáci nás čekala stezka odvahy, na kterou jsme se těšili, ale i obávali. 

S baterkou jsme hledali odrazky, které nás měly dovézt do cíle. K mohyle z kamenů. Mohylu 

pan učitel zapálil a každý si měl něco přát. Na závěr jsme vypustili dva lampiony štěstí, a tím 

jsme pobyt symbolicky ukončili.   

 

 

 

 



   Poslední den našeho pobytu. Ráno jsme se sbalili, uklidili pokoje a čekala nás snídaně. Po 

snídani jsme zhodnotili naše očekávání, zda se opravdu naplnily. Poté jsme dobalili poslední 

nezbytnosti, zahráli jsme si ještě hry a vyhlíželi autobus, který nás odveze domů. 

 

   A co nám adapťák dal? Hodiny smíchu, dobré nálady, bližší seznámení a nová kamarádství. 

Na Adaptační pobyt budeme vždy rádi vzpomínat.    

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uherské Hradiště 20. 9. 2022 

 

Vypracovala: Martina Bruštíková 

 

 

 

 

 


