Adaptační kurz 1. C
Dagmar Handová, třídní 1. C
Počasí vyloženě vyvolávalo prázdninovou náladu, když jsme u gymnázia nastupovali se svými ranečky
do autobusu, který nás zavezl do rekreačního střediska v Zásece. Měli jsme za sebou pouhé tři dny
školy před víkendem, a to včetně 1. září, kdy výuka v letošním roce začala. Nyní nás čekaly dva dny
(6. a 7. 9. 2021) adaptačního kurzu, abychom se vzájemně poznali, sžili a užili si letních aktivit v táboře.
Hlavním organizátorem dvoudenního programu byla p. učitelka Pokorná, vyučující ZSV a zároveň
výchovná a kariérová poradkyně. Ta měla za sebou už předvíkendový dvoudenní kurz s žáky 1. A.
Hlavní “šéfce” byli k ruce p. učitelka třídní Handová a p. učitel Trojan.
V chatkách jsme se věru moc nezdržovali. Po rychlém ubytování a krátkém rozkoukání po areálu
rekreačního střediska nás čekalo první kolo připravených aktivit. Zapamatovat si 24 jmen spolužáků
1. C nebylo v rámci her vůbec těžké. Rovněž jsme se o sobě dozvěděli základní informace. Po obědě
a pauze na vytrávení následovala organizačně nejnáročnější aktivita. Čtyři šestičlenné skupiny se
vydaly z tábora na půldruhého kilometru dlouhou trasu, při níž musely osvědčit týmového ducha,
bystrost, fyzickou zdatnost a kreativitu. Všechny tyto schopnosti pak došly uplatnění nejen při dalších
hrách a soutěžích, ale také při sportovních aktivitách. Oblíbeným se stalo koupání v bazénu. Poslední
program dne se odehrával po večeři v klubovně a před ní. I když byl den velmi naplněný, zbyl prostor
pro večerní popovídání a utužení kolektivu.
Druhý den poskytl prostor pro společné dovádění i přemýšlení jen v dopoledni. Po obědě jsme již
museli chatky vyklidit a vyrazit zpátky domů.
Co říci závěrem? Účelu seznámit se a poznat se jinak než ve škole bylo myslím příjemným způsobem
dosaženo. Za sebe mohu říct, že obdivuji fyzickou zdatnost, duchaplnost, nápaditost, spolupráci
a většinou i nasazení svých nových svěřenců. K dobrému pocitu přispělo velkou měrou báječné počasí
a dobré jídlo.
Jsem moc ráda, že adaptační kurz se mohl odehrát ve dvou dnech a v příjemném
prostředí RS Záseka. Děkuji p. kolegyni Pokorné za skvělou přípravu a zajištění akce. Jsem ráda, že jste
se adapťáku zúčastnili všichni, moji milí studenti 1. C, a těším se s vámi na práci v hodinách českého
jazyka i na další společné akce.

Trocha poezie místo hodnocení…
U autobusu dítě stálo,
dlouhou dobu čekalo,
jídla mělo s sebou málo,
na oběd se těšilo.
Se třídou se seznámilo,
hodně jmen už pochytilo,
v noci srandy taky bylo
a pak domů odfrčelo.

Adapťák je prima věc,
ať jsi kočka nebo pes.

S úsměvem na tváři
Maty v bazénu zazáří.
Když běžíme po lese,
všechny šišky třesou se.
A ty naše chatky
hlídají tři matky.

Vyjeli jsme na výlet
dobré myšlenky nabývat.
Cestou jsme zpívali Skákal pes,
slyšela nás celá ves.
Učitelům děkujem,
všechny tu moc milujem!

