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STŘEDA – a je to tady, dlouho očekáváný “adapťák“ nově vzniklé třídy 6. C. Je středa 8 

hodin ráno a před školou čeká zástup nedočkavých žáků se svými rodiči, čekající na autobus, 

který nás má odvést do penzionu Jana na Radějově. Počasí nám přeje, svítí sluníčko a my se 

společně, po naložení všech zavazadel a dětí na palubu autobusu, vydáváme za 

dobrodružstvím, které pro nás připravil pan učitel Vrobel. Po příjezdu na místo jsme si rychle 

vyměnili pár zážitků s třídou 6. A, a než byly pokoje připraveny na nové obyvatele, asistentka 

Gabča Salfická nás provedla po okolních krásách Radějova. Po hodinové zdravotní procházce 

se všichni scházíme v jídelně, hrajeme první seznamovací hry a sepisujeme naše obavy a 

naopak očekávání z tohoto výletu. Následuje rozdělení do pokojů a první oběd, který nám 

všem moc chutnal. Po krátkém odpoledním klidu jsme vyrazili do venkovního altánku, kde na 

nás čekal pan učitel s mnoha zábavnými aktivitami. Celý pobyt se nesl tématem Keltů. 

Rozdělili jsme se do čtyř kmenů, které si vytváří korálkové náramky a vlastní pokřik. 

Následuje stavba oppid (opevněných sídlišť) z přírodních materiálů a tvorba příběhů. Ještě 

před večeří se vydáváme k potůčku, kde sbíráme kameny pro stavbu menhiru a na malování, 

které je v plánu následující den. Po večeři se všichni scházíme u táboráku, opékáme špekáčky 

a zpíváme. Než jsme se odebrali do svých pokojů, obohatili jsme naše dosavadní vědomosti o 

životě Keltů prezentací, která byla příjemnou tečnou za středečním, velmi vydařeným dnem.  

 

 

 

 
 

ČTVRTEK – ve čtvrtek ráno jsme všichni byli vzhůru před budíčkem. Před vstupem do 

jídelny jsme se museli seřadit podle kmenů, byly nám svázány ruce k sobě a tak jsme se 

společně museli najíst. Nejdříve se zvedla vlna plná obav, avšak nakonec jsme to všichni 

zdárně zvládli a nikdo neodešel ze snídaně hladný. Po snídani jsme si zahráli pár her, ve 

kterých jsme se učili spolupracovat jako celek a poté jsme si sedli k tvorbě pravidel naší třídy. 

Následně se vydáváme na hřiště, kde na nás čeká spousta her.  



Blíží se čas oběda a odpoledního klidu, po kterém se všichni odebíráme na terasu a barvíme 

nasbírané kameny všemi možnými barvami. V dalším bloku testujeme keltské dovednosti – 

hod oštěpem, slaňování a svou rovnováhu. Večeři máme v bříšku a je čas na vymýšlení 

kmenových příběhů, které si představíme u ohně před nejočekávanější aktivitou – stezkou 

odvahy. I přes menší či větší strach jsme cestu temným lesem zvládli a na jejím konci nás 

čekalo opékání marshmallownů. Když dorazila poslední skupinka odvážlivců, všichni jsme se 

shromáždili kolem menhiru, který pan učitel zapálil a ten vzplál modrým plamenem. Byl to 

asi jediný okamžik z celého pobytu, kdy jsme všichni nehybně stáli a užasle sledovali krásnou 

podívanou. Vyslali jsme k nebi lampion štěstí a ubíráme se do penzionu, kde na nás čeká už 

jen teplá sprcha a postel. 

 

PÁTEK – páteční den jsme započali krátkou 

rozcvičkou, sladkou snídaní a posledními 

aktivitami, kterými jsme zhodnotili náš pobyt 

na Mlýnkách. Ještě vše sbalit do batohů, koupit 

si nějakou dobrotu do autobusu a hurá domů.  

 

Máme za sebou třídenní prosluněný pobyt, plný 

zážitků a krásných vzpomínek. Úkolem bylo se 

seznámit s novými spolužáky, navázat nová 

kamarádství, naučit se spolupracovat. Myslím, 

že se vše vydařilo a ty obavy, které jsme měly 

na začátku, upadly v zapomnění.  

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto pobytu.  

napsala Renata Bednaříková  


