
                                               ADAPTAČNÍ POBYT 6. A 

Dne 19. 9. se třída 6. A vypravila na adaptační pobyt, který se jako každoročně konal 

v penzionu Jana na Mlýnkách. Třída nejela v plném počtu, ale to nevadilo. Při příjezdu na 

Mlýnky se žáci rozdělili do pokojů. Mnozí s hrůzou zjistili, že je zde velmi špatný signál i slabá 

wi-fi. Ale pak zjistili, že to vlastně vůbec nevadí…. 

Tématem letošního pobytu byli Slované. V úvodu pondělních aktivit jsme si vyslechli krásnou 

přednášku spojenou s prezentací právě na téma Slované. Následovali aktivity zaměřené na 

kolektivní hry. Většina se jich kvůli nepříznivému počasí musela konat ve vnitřních prostorách 

penzionu. Když počasí dovolilo, tak jsme se na chvíli vydali ven – část dětí hrála fotbal, část se 

rozhodla pro stavbu hráze na potoku. Večerní program se kvůli dešti musel konat také uvnitř. 

Ale dětem to nevadilo. Moc je bavila hra, ve které si museli zapamatovat na velké šachovnici 

různé předměty a zaznamenávat si je do svých zmenšených šachovnic. 

Ani následující den nám počasí nepřálo. Velká část aktivit byla zase uvnitř penzionu. Ale přeci 

se nám podařilo jednu hru uskutečnit venku. Děti byly rozděleny podle živlů Oheň, Voda, 

Země, Vzduch a plnily úkoly, které si musely vystřílet šipkami z nafouknutých balonků. Museli 

navzájem spolupracovat ve skupině. Slabý déšť a mokrý terén nám hru komplikoval, ale 

přesto byla velká legrace. Děti pak tuto hru při závěrečné diskusi hodnotili velmi kladně. Také 

jsme se moc těšili na večer, kdy bylo opékání špekáčků a stezka odvahy. Ta zpočátku budila u 

některých dětí obavy, ale zvládli ji všichni na výbornou. Jen ji komplikovalo zase počasí, 

protože byla velká zima. Na závěr stezky odvahy pan učitel s deváťáky zapálili svíce ve tvaru 

kruhu, a také menhir. To byl opravdu krásný zážitek. Na závěr jsme ještě pouštěli lampiony 

štěstí. Tento večer jsme si všichni opravdu dost užili.  

Poslední den ráno jsme diskutovali nad pravidly naší třídy, hodnotili jsme si naše obavy a 

očekávání, vyklidili pokoje…. 

A pak už nás čekala jen cesta domů.  

Martina Podešvová 

 

 


