
Adaptační pobyt 5. B – 24. 10. – 25. 10. 2022 

   Předprázdninové pondělí a úterý strávili žáci 5. B spolu se svou třídní učitelkou, školní 

psycholožkou a speciální pedagožkou ve škole, ale klasické vyučování podle rozvrhu 

neprobíhalo. Na všechny čekal dvoudenní adaptační pobyt s přespáním v knihovně. Navíc na 

nás připadlo na pondělí nachystat setkávání pro první stupeň. Proto jsme se sešli ve třídě už 

v 7:15 a rychle jsme se přemístili do tělocvičny, kde proběhla generální zkouška našeho 

vystoupení. To jsme zaměřili na blížící se státní svátek – 28. říjen – Den vzniku samostatného 

československého státu. Hlavním tématem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Po ukončení 

setkávání nastal rychlý návrat do třídy zaplněné spacáky, karimatkami a batohy. Tam už za 

námi přišly školní psycholožka Veronika Frolíková a speciální pedagožka Martina Nuzíková, 

které si nachystaly pro naši třídu program na oba dny adaptačního pobytu.  

 

   

Začali jsme seznamovacími aktivitami v knihovně. Cedulka se jménem korunovala naše 

dotazovací úsilí – za každé písmenko našeho jména jsme očekávali odpověď spolužáka na 

otázku – co se ti líbí v naší třídě, s čím jsi spokojený a nespokojený. Následovala „tichá“ řada 

– každý si zvolil zvíře, které představuje, a řazení beze slov probíhalo podle velikosti 

zvoleného tvora. 



   Za oknem jsme zahlédli sluníčko a vydali jsme se za dalšími aktivitami na školní hřiště. 

Náhodné rozdělení do družstev, předávání míčků různými způsoby, štafetový běh pro 

kartičky s čísly rozházenými na vzdáleném trávníku – to nás bavilo. Venku bylo krásně, 

přemístili jsme se ale na zasloužený oběd. Po něm nastal přesun s „handicapem“ do 

Akropolisu. Handicap znamenal vytvoření takových dvojic, kdy jeden z páru měl buď 

zavázané oči, nebo oba jedinci byli svázáni k sobě vždy jednou nohou. Start u tělocvičny 

školy, do Akropolisu kousek, čas na přesun se ale protáhl. Na místo další aktivity jsme se 

„doploužili“ na 14. hodinu. Nachystaný program snoezelen působící na všechny naše smysly 

nás nadchl. Vesmír, planety, Mléčná dráha, černá díra …….. tudy jsme procházeli.  

  Po skončení jsme opět „handicapovaní“ zamířili na nákup dobrot do Alberta a po cestě zpět 

do školy si ještě zájemci objednali v Masaru pizzu k večeři. Před ní proběhly v knihovně další 

skupinové aktivity. Po večeři jsme se s plnými žaludky přemístili do školní tělocvičny a 

vyčkávali jsme na stezku odvahy. Plamínky svíček nás provedly ztemnělou školou. Naše 

putování jsme zakončili krátkým nočním posezením ve sborovně, kde byl cíl našeho 

putování. Na řadu přišla základní hygiena a hurá do spacáků rozložených v knihovně. Po 23. 

hodině už zavládlo ticho. Ranní vstávání – 7:30. Po škole se pohybují žáci mířící do výuky a 

my – v pyžamech a s kartáčky na zuby v ruce. Po snídani ještě několik aktivit v knihovně – 

třídní puzzle, test - jak známe naši paní učitelku.  A na úplný konec zbývá zhodnocení 

společně stráveného času. Po obědě hurá domů na prázdniny.  

                                                                                                                                      Alena Navrátilová 


