
Adaptační pobyt 6. A – Mlýnky (14. 9. – 16. 9. 2020) 

K tradici naší školy patří adaptační pobyty pro šesté třídy. Cílem je stmelit nové kolektivy, které byly 

vytvořeny ze žáků různých tříd a škol. Nebylo tomu jinak ani u 6. A. 

Pondělí 14. září – již od osmi hodin přicházejí ke Sportovnímu areálu Mojmír mladí indiáni a indiánky, 

vlastně šesťáci ozdobení indiánskými čelenkami a kostýmy. Předat různé tiskopisy a už nasedáme do 

autobusu, kterým odjíždíme směrem na Mlýnky u Radějova. Penzion Jana nás přivítal zalitý sluncem. 

Nádherné letní počasí s azurově modrou oblohou nám vydrželo během tří dnů našeho pobytu. A už 

se nás ujímá pan učitel Michal Vrobel, hlavní organizátor adaptačního pobytu. Po ubytování se 

scházíme v jídelně. Seznamujeme se s pravidly pobytu, probíhají první motivační a seznamovací hry, 

sepisujeme svoje obavy a očekávání. Po obědě se rozdělujeme do skupin podle čtyř přírodních živlů – 

OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA. Z korálků, bavlnek, pírek vyrábíme náramky a vytváříme pokřik. V lese 

nás čeká zkouška naší fyzické kondice, ale také naší paměti. Běháme do kopce a musíme si 

zapamatovat dokonce desetimístná čísla. Celý udýchaní se přesouváme k nedalekému potoku za 

hřištěm, kde hledáme kameny na úterní výtvarné tvoření. Večeře, chvíle osobního volna a opět plní 

energie se setkáváme u večerního táboráku a opékáme si špekáčky. Obloha plná hvězd, hřejivá záře 

ohně, to vše musíme opustit a vracíme se do svých pokojů. Sprcha, ještě rychlé sdělování dojmů a už 

musíme spát. 

Úterý 15. září – čeká nás velmi netradiční způsob stolování. Musíme opět spolupracovat a zvládnout 

se nasnídat se svázanýma rukama. Nikdo neodchází hladový. Zvládli jsme to. Dopolední blok startuje 

motivační hrou, následuje tvoření pravidel třídy. Před obědem se přesouváme na hřiště a rozdělení 

do družstev řešíme rébusy a křížovky. Odpolední blok zahajujeme na terase penzionu malováním na 

kameny. Snažíme se do našich výtvorů zakomponovat různé indiánské znaky. Někteří se projevili jako 

skuteční umělci, někteří mnoho snahy neprokázali.  Následuje příprava večerního programu. Svačina 

a míříme na hřiště. Úplně nás nadchl padák. Stojíme v kruhu a společnými silami padák přimějeme 

stoupat a klesat. Pak všichni zmizíme pod padákem, abychom ho nechali vznést. Bylo to úžasné.  

V družstvech běháme s kelímkem v ruce pro vodu, plníme plastové lahve a postupně hledáme čísla 

od jedničky do patnáctky. Úplně nás nadchlo slaňování do příkrého svahu, ale také slackline. Po 

večeři a odpočinku odcházíme k ohni. Jednotlivé živly předvedou svoje scénky. Nejvíce se nám líbilo 

představení OHNĚ. Konečně se ozve zvuk trubky a my se vydáváme na stezku odvahy. Za pomoci 

baterek a odrazek na stromech se všem daří dojít až do cíle. Závěrečnou tečkou za úterním večerem 

jsou vznášející se lampiony štěstí, které míří k obloze poseté hvězdami. 

Středa 16. září – po snídani rychle zabalit, uklidit pokoje, zavazadla odnést do přízemí. Ještě pár her, 

hodnocení našeho pobytu a míříme domů. Mnoho věcí jsme zvládli, ale nejsme dokonalí. Máme 

problém s dodržováním času nástupů, velice často se nedokážeme rychle ztišit a naslouchat, 

neudržíme pozornost. Proto jsme se také ochudili o některé další zajímavé aktivity. 

Je velká škoda, že kvůli nemoci s námi nemohli být tři spolužáci. Musíme využít třídnické hodiny, 

abychom se i s nimi dobře poznali a vytvořili kolektiv, který to spolu zvládne až do deváté třídy. 

Poděkování všem, kteří se aktivně zapojili a dokázali spolupracovat.  

Iva Švrčková 


