
26/2018 ADAPTAČNÍ POBYT EKOTÝMU  

 

I v letošním školním roce se mohli za finančního přispění SRPŠ, členové ekotýmu 

zúčastnit adaptačního pobytu ekotýmu. Oproti předchozím dvěma pobytům došlo ke změně 

destinace. Letos naše výprava pětadvaceti žáků 4. až 9. ročníku spolu s paní učitelkou 

Pavlušovou a paní asistentkou Brachtlovou zamířila do malých chatek pro 4 osoby 

v rekreačním areálu na Kamínkách. Tam nás zavezl objednaný autobus. Po ubytování jsme se 

nejprve navzájem seznámili. Ať už při aktivitách s prostěradly, nebo při přenášení vajíčka za 

pomoci gumičky a provázků či při vzájemném malování portrétů jsme zažili spoustu zábavy.  

 Další program po výborném obědě 

se nesl už ve vážnějším duchu. Nejprve 

jsme se zamysleli nad pravidly pro 

fungování ekotýmu a dokončili rozdělení 

rolí v ekotýmu. Potom jsme se po krátkém 

ohlédnutí za loňským školním rokem pustili 

do plánování akcí pro letošní školní rok. 

Tuto pracovní část programu jsme proložili 

pauzou mimo areál, kde jsme v nádherné 

přírodě babího léta ve skupinkách stavěli 

„přístřešky“ z přírodnin (tzv. landart). 

Mezitím skupina pěti deváťáků šla do 

blízkého lesíku nachystat hru s čísly. Po 

landartu jsme opět pokračovali v našem 

plánování.  

V osobním volnu po večeři si měli 

ekotýmáci ve skupinkách nachystat asi 

desetiminutový program k táboráku.  

Deváťáci šli v tomto čase rozvrhnout trasu 

noční stezky odvahy.  Když jsme se opět 

sešli, odebrali jsme se do nedalekého lesíka 

hledat ukrytá čísla. Deváťáci byli vedoucími týmů a odškrtávali čísla, která jim jejich svěřenci 

přiběhli nadiktovat. Všechny účastníky hra bavila tak, že ani nepostřehli, že už se příliš 

zešeřilo. Téměř po tmě jsme se vrátili do areálu a zapálili táborák. Deváťáci rozmístili po 

stezce odvahy zašifrované úkoly a důkladně se zamaskovali. Ostatní mezitím opékali 

špekáčky a jiné dobroty, které si přivezli z domovů. Oheň krásně plápolal a odvážlivci se po 

skupinkách mohli vypravovat na stezku odvahy. Téměř všichni skvělou stezku absolvovali a 

shodli se v tom, že byla neopakovatelná. Deváťáci si dali velice záležet s její přípravou. Na 

večerní program skupinek již nezbyl čas. Plni dojmů jsme se pozdě večer zachumlávali do 

spacáků a ulehali v našich chatičkách.  



 Ráno jsme měli budíček už v 7 hodin. Po 

snídani jsme se sešli kolem ohniště, připomněli 

jsme si, co jsme předchozí den všechno prožili a 

proběhl zde program, který si děti po skupinkách 

připravily předchozí den. Dopoledne jsme ještě 

zvládli dokončit naše plány akcí a zhodnotili 

jsme náš výjezd.  

            Po krátké obědové pauze jsme se vydali 

na dalekou cestu za domovem prosluněnou 

chřibskou krajinou vzhůru a zase dolů přes Brdo 

na Salaš. Na Salaši jsme nastoupili do linkového 

autobusu a unaveni, ale spokojeni dojeli do 

Hradiště. Výjezd se rozhodně vydařil a máme 

společně na co vzpomínat. 

 

Uherské Hradiště, 25. 9. 2018                              Vypracovala Eva Čechmánková 
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