Adaptační pobyt žáků 6. třídy
Základní školy Na Lukách
Na počátku letošního školního roku se nám v šesté třídě sešlo 26 dětí, z nichž zhruba
polovina přišla z okolních obcí. Pro všechny žáky této třídy, nejen ty, kteří už měli pár let v naší
škole za sebou, znamenal nástup na druhý stupeň spoustu změn. Vždyť jenom zvyknout si na
nové předměty a vyučující je pro jedenácti a dvanáctileté děti opravdu nápor. Aby jim usnadnila
alespoň to vzájemné poznávání mezi sebou a prvotní navazování vztahů, rozhodla se paní Jindra
Matoušová, jejich třídní učitelka, zajistit pro žáky tzv. adaptační kurz, což je skvělá příležito st,
jak se hravou a zábavnou formou děti mezi sebou oťukají a položí tak základy fungo vá ní
nového kolektivu. Pro učitele je tato aktivita také velmi přínosná, mají mnohem více času a
příležitostí poznat svoje nové žáky a získat přehled o vztazích mezi nimi. Vše samozřejmě
probíhá pod taktovkou příslušných odborníků.

Letošní šesťáci strávili dva krásné slunečné dny, 26. a 27. září, ve Štířím Dole u
Krucemburku nedaleko Hlinska. O program se postarali pracovníci agentury Spofesta, s. r. o.
z Pardubic, která se věnuje pořádání sportovních či vzdělávacích akcí zaměřených právě na
stmelování kolektivu.
Dle slov paní učitelky se jednalo o skvěle připravený program s množstvím různorodýc h
aktivit, při kterých byly děti formou hry a soutěží vedeny k vzájemnému poznávání, týmové

spolupráci, respektování ostatních spolužáků, dodržování pravidel a v neposlední řadě i
komunikaci bez peprných výrazů a vulgarit. Některé výše zmiňované cíle se podařilo celkem
dobře splnit, na jiných budou muset žáci s menší či větší podporou svých učitelů i rodičů
zapracovat, ale i tak věříme, že adaptační kurz byl pro všechny skvělým společným začátkem.
I samotní žáci si pobyt ve Štířím Dole velmi chválili, kromě krásného prostředí a
dobrého jídla ocenili především přístup pracovníků agentury, kteří podle jejich slov „dělali
srandu, byli moc hodní, vymýšleli super hry, měli hodně velký humor a dost dobře dělali
soutěže, byli hodně povzbuzovací, byli sportovní a prostě boží“.

Na závěr chceme poděkovat městu Polička, které poskytlo na tuto akci peníze, díky
nimž se jí mohli zúčastnit všichni žáci bez ohledu na jejich sociální situaci.
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