
Adaptační pobyt 6. C  

21. – 23. 9. 2022 – Mlýnky 

 Náš adaptační pobyt začal ve středu 21. 9. 2022 v osm hodin ráno, kdy jsme se sešli u zadního 

vchodu do tělocvičny. Po naložení kufrů a batohů do autobusu jsme vyrazili směr Mlýnky. 

S dobrou náladou jsme v půl desáté dorazili na místo.  

  Kolektivní zábava začala poučením o bezpečnosti, seznámením se s prostředím, ubytováním 

se na pokojích a také společným obědem. Vzhledem k nepříznivému počasí se seznamovací 

hry odehrávaly po poledním klidu ve společenských prostorách – tedy v jídelně. Pan učitel 

Vrobel sdělil žákům, že jejich adaptační pobyt bude probíhat v duchu Slovanů. Promítl 

prezentaci a vysvětlil, co se bude po dobu pobytu dít. Děti byly náhodně rozděleny do skupinek, 

podle živlů, ve kterých spolupracovaly téměř celou dobu. Začala seznamovací hodinka, kdy si 

děti sedly na židle naproti sebe a ve dvojicích pracovaly na představování se. Jeden druhého 

popisovali, četli získané informace o kamarádovi, který seděl naproti. Díky této aktivitě jsme 

se všichni dozvěděli, odkud děti jsou, co je baví, jestli mají sourozence a co mají a nemají rádi 

třeba k jídlu. Potom ve skupinkách začala výroba náramků pomocí korálků a vymýšlení 

pokřiku. 

   

Odpolední program se konal venku. I když bylo sychravo, děti se zahřály při hře Miniatury, 

kdy přenášely několik metrů vzdálenou podobu předmětů do sebou vyrobených políček. Po 

hodině a půl běhání z místa na místo se už zaslouženě těšily na večeři. Po ní proběhly ještě 

aktivity, jako stavění věží ze špaget a vymýšlení příběhu ve svých skupinách. Následoval 

odchod na pokoje a v deset večerka s přáním dobré noci. 



 Druhý den ráno žáky čekala velmi zajímavá aktivita hned při snídani. Ve skupinkách po pěti 

jim byly svázány ruce k sobě a popřána dobrou chuť ke snídani. Bylo velmi humorné pozorovat, 

jak si nabírají snídani, usedají společně ke stolům a v neposlední řadě samotné snídání. Všichni 

se ale v pořádku najedli a těšili se na další výzvy. 

    

 Aktivita, která děti velmi bavila, se odehrávala v areálu penzionu. Na vodorovně zavěšeném 

provaze byl pro každou skupinku připevněný určitý počet nafouknutých balonků, které děti 

trefovaly šipkami. Pokud byli úspěšní, balonek praskl a vypadl z něj úkol, který společně plnili 

a střídali se v sestřelování. Čas zůstával i na hry dle přání dětí, jako např. míčové hry, poznávání 

přírody kolem či povídání si s pedagogy. 

 

 Mezi večeří a plánovaným táborákem, se pracovalo na pokřicích, scénkách a příbězích 

skupinek. Nastalo vrstvení oblečení a vyrazili jsme k ohni. Tam se každá skupinka pochlubila 

a předvedla připravený program. A pak konečně zavoněly tolik očekávané špekáčky. Doba 

pokročila, setmělo se, na nebi se objevila hromada hvězd a hlavně přišel čas na stezku odvahy. 

Děti ve dvojicích s jednou baterkou vyrážely postupně do lesa, kde byla pro ně připravena trasa 

obohacená o sem tam nějaké překvapení, zvuky lesa, zvířat a adrenalin při setkání s ukrytými 

deváťáky, kteří byli celou dobu pobytu na pomoc pedagogům. Každý vcházel do lesa s pocitem 

jistého strachu, ale zároveň zvědavostí a potřebou překonat obavy. Na konci stezky čekala 



všechny krásná odměna v podobě slovanského rituálu u kruhu ze svíček a hořících kamenů. 

Příjemný večer jsme zakončili vypuštěním lampionů přání. No a pak už honem na kutě. 

 Poslední ráno jsme se po vydatné snídani vystěhovali z pokojů, sbalili věci a po zhodnocení 

celého adapťáku nastoupili do autobusu a vyrazili ke škole. 
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