
Ohlédnutí za adaptačním kurzem  

 Adaptační kurz je pro žáky 1. ročníku pořádán každoročně. Bohužel 

v posledních dvou letech vzhledem k pandemii Covid-19 a nejisté situaci na 

začátku září se konal v prostředí školy a 

jejího blízkého okolí. I tak se domnívám, že 

splnil účel a pomohl žákům se vstupem na 

střední školu. Cílem bylo se vzájemně 

seznámit, blíže se poznat, nastartovat 

spolupráci mezi žáky a třídním učitelem, 

zažít spolu příjemné chvíle, zahrát si 

míčové hry, vyzkoušet si spolupráci… 

  Žáci 1. ročníku a jejich třídní učitelé 

se ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září 2021 věnovali seznamovacím aktivitám, které 

probíhaly v budově domova mládeže. Nechyběly kreativní aktivity, kde si 

vytvořili vlastní erby či společný třídní strom. Na 

Štěpánce si pod vedením vyučujících tělesné 

výchovy p. uč. Čírtkové a p. uč. Dlouhého zahráli 

přehazovanou a pálkovací hru zvanou 

Brännball. Třetí místo, které blíže poznali, byla 

přírodní památka Chlum u Nepřevázky, kam se 

vydali podle značené trasy v tištěné mapě a s 

pracovním listem, kam doplňovali informace 

z naučných tabulí na stezce. Dozvěděli se tak 

více o historii místa, na které se dívají z oken 

školy. 



 V závěru bych chtěla poděkovat za spolupráci třídním učitelům, jmenovitě 

kolegyni Podlipné, Šturmové, Muškové, Duštírové, Sklenářové, Králové a kolegu 

Böhmovi, za pozitivní přístup k aktivitám, komunikaci, spolupráci a aktivní 

zapojení vás i vašich žáků na adaptačním kurzu. Dále velké díky patří Dáše 

Čírtkové, která byla ochotna spolu s Markem 

Dlouhým připravit sportovní aktivity na 

Štěpánce a snažili se aktivně zapojit všechny 

žáky a při hrách kladli důraz nikoliv na 

soupeření, ale na týmovou spolupráci. Vláďa 

Nejedlý potom žáky seznamoval s orientací 

v mapě. Také je potřeba mít spolehlivé 

kolegyně v záloze, které dohlédnou na zdárný 

průběh kurzu, nabídnou pomocnou ruku 

třídnímu učiteli, dokáží vyřešit problémovou 

situaci… Tímto děkuji Daně Balounové a Vlaďce 

Mikešové, že jste tu byly také! 

 Doufejme, že situace dovolí a za rok budeme moci vyjet mimo školní 

prostředí a poznávat se o něco déle… třeba i večer při táboráku nebo při ranní 

rozcvičce. 😊                                                 
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