
ADAPTAČNÍ POBYT MONTESSORI ŠKOLÁKŮ S RODIČI 

KOPÁNKY 4. – 5. září 2022 

 

Na Kopánky jsme přijeli v sobotu 4. září 2022 ráno. I letos byla 

účast ze strany rodin s novými prváčky hojná. Do první třídy 

nastoupilo 21 dětí, na adaptační pobyt jelo 20 rodin. Některé 

s mladšími sourozenci a některé i s těmi staršími, kteří už do 

školy chodí.  

Letos jsme poprvé po dvou letech nemuseli řešit obavy 

z nemoci covid-19, takže jsme si užívali teplý slunečný den a 

celou sobotu byli venku. V noci začalo pršet a nedělní aktivity se odehrávaly v budově. Pokud by po 

letech někoho zajímalo, co se v tyto dny dělo u nás nebo ve světě, tak tady je stručný seznam aktualit 

podle české televize. Plynovod Nordstream 1 je stále mimo provoz a sílí obavy z toho, že Rusko, po 

rozpoutání války na Ukrajině, dodávky neobnoví. S Ukrajinskou situací také nepřímo souvisí vysoká 

inflace a přímo energetická krize, což dohromady zdražuje téměř všechny komodity a především 

energie. Mnoho domácností se dostává pod velký finanční tlak. V pátek došlo k demonstraci proti vládě 

(Petra Fialy) na Václavském náměstí v Praze. Zemřel Michail Gorbačov. Z dalších světových událostí, 

které teprve měly nastat, se do kroniky školy zapíše úmrtí královny Velké Británie Alžběty II. dne 

8.9.2022. 

Ačkoliv na nás domácí 

nebo světové události 

bezesporu silně 

působily, neodchýlili 

jsme se od tradičního 

programu. V sobotu 

dopoledne proběhlo 

seznámení rodin a 

zástupců školy (Vraťa, Maruška, Markéta, Oldřiška, Eliška). I letos jsme rodičům stejně jako dětem 

nabídli tykání, se kterým po čas pobytu neměl nikdo potíže. Po seznámení jsme se ve skupinkách vydali 

vyrábět přírodní mandalu a čas příjemně uplynul až do oběda. Po obědě jsme se rozdělili na skupinu 

rodičů a skupinu dětí. Děti šly na procházku s Markétou a Oldřiškou a rodiče prošli různými stanovišti, 

na kterých si vyzkoušeli spolupráci, kreativitu, komunikaci, obratnost, vytrvalost, odolnost, důvěru, 

sebedůvěru a další osobnostní vybavení, které u dětí ve škole rozvíjíme a budujeme.  

Po svačině byly dobrovolné aktivity na louce na třech 

stanovištích a večer před táborákem jsme představili mandaly. 

Po setmění se děti vydaly na noční procházku lesem. Vytrvalce 

u táboráku nakonec rozehnal déšť. 

V neděli měli rodiče moderovanou besedu na téma škola a 

školství. Děti byly v herně a vytvářely si vzpomínkovou 

knížečku, seznamovaly se a hrály hry. Domů jsme odjeli kolem 

poledne.  

Eliška Janíková 


