6.B Jaký byl adapťák 2018 ...
Kája Kubíková:
Na adapťák jsme přijeli 12. 9., seznámili jsme se s pravidly a řekli jsme si naše očekávání.
Moje očekávání bylo, aby se všichni lépe seznámili a abychom zistili, kdo co umí, protože je
dobré vědět, na koho se ve škole obrátit. ... Potom jsme hráli hru Ostrovy, to byl velký
zážitek, protože jsme si vyzkoušeli, jak se cítí slepí nebo němí ... Když jsme se vrátili, povídali
jsme si o tom, co jsme prožili. ... Po večeři jsme si s Terkou povídaly, jak jsme se měli celý den
všichni hezky a co jsme dělali. ...
Třetí den jsme měli lanové aktivity. Fungovalo to tak, že jeden lezl a šest spolužáků ho jistilo.
Byl to skvělý zážitek, bylo to super. Děkuji všem, s kterými jsem tam mohla být.
Lucka Fraňková:

Adapťák jsem si moc užila. Bylo to zábavnější, než jsem čekala. Všechny jsem líp poznala a
aktivity mě bavily. ...
Hráli jsme Magnetky a Řetěz, kdy jsme se postupně napojovali, to mě bavilo, byla sranda. A
pak jsme hráli hru Bingo, kdy jsme hledali odpovědi na otázky u spolužáků, hra pak rozhodal
o tom,
s kým budeme na pokojích. Hru jsem si užila a na pokoji jsem byla s Naty, Naty je fajn.

Jakub Hřídel:
... A pak jsme ve hře Bingo dostali odpověď na nejčastěji položenou otázku: S kým budu na
pokoji? ... Pokoj byl hezký. Pak jsme si dali polévku a řízek s kaší.
... Ve hře Ostrovy jsem byl slepý, to mě štvalo, ale hra byla super!
... Druhý den jsme vařili společně luxusní bramboračku... A najednou stezka odvahy!
Šel jsem s Víťou a báli jsme se, aspoň já tedy jo. ...

Vítek Zahradník:
Nejsilnější zážitky? Noční hra, vaření bramboračky na ohni, volné aktivity a Ostrovy. Lanové
aktivity byly těžké, ale zvládl jsem to. Naučili jsme se spolupracovat a společně řešit
problémy.

Matěj Cejp:
Nejlepší zážitky? Kolíkovaná, Střípky, Ostrovy, vaření bramboračky, film Vzhůru do oblak,
noční hra a lanové aktivity. Vařili hodně dobře i bramboračka, kterou jsme sami vařli, byla
hodně dobrá. Adapťák byl fajn!

Jarda Duraj:
Adapťák byl dokonalý! Hrozně se mi líbilo, když jsme hráli hry a běhací aktivity, Ostrovy a
Střípky.

Terka Kašparová:
... Druhý den jsme hráli Ostrovy, to mě bavilo nejvíc – bylo to hodně o kolektivu a pomáhání
si.

Vašek Hejpetr:
... A večer jsme hráli noční hru. Šli jsme lesem, všude hořely svíčky, hledali jsme klíčníka,
luštili jsme hádanku, společně hledali heslo, abychom mohli vstoupit do ubytovny.
... Vždycky jsme si o hře povídali. Hráli jsme kolektivní hry, abychom se lépe poznali a
pomáhali jsme si navzájem. Z mého pohledu byl adapťák hodně dobrej.

Milda Chouň:
Těšil jsem se na to, že si tu najdu kamarády. Zjistil jsem, že jsem člověk mnoha tváří.

Jana Divišová:
... Druhý den byl namáhavý, ale zábavný. Hned ráno jsme hráli Střípky,. Chvilku nám trvalo,
než jsem pochopili princip hry, ale pak to byla zábava. ...Po poledním klidu jsme hledali
suroviny na bramboračku, bylo to velmi poučné a zábavné. Polévka byla moc dobrá.
Moje očekávání byla úplně jiná, ale jsem fakt spokojená.

Týna Houšková:
... Zakončení bylo moc krásné. Psali jsme si vzájemně pochvaly, to bylo úžasné. Adaptační
kurz se mi mega moc líbil.
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Tomáš Forman:
...Hráli jsme různé seznamovací hry ...Můj největší zážitek byl, když jsme lezli po lanech.
.. Zažil jsem srandu a zábavu.

Pepa Bednář:
... Třetí den byly lanové aktivity, pak jsme šli udělat pavučinu. ... Dobrý pocit.

Mari Gregušová:
Byly to skvělé tři dny v Žinkovech. Moc jsem si to užila.Trochu mě mrzí, že jsme tam nebyli
déle ... Úplně nejlepší byly Ostrovy. Všichni jsme si odnesli to, že se musíme podporovat,
pomáhat si a spolupracovat.

Petr Šašek:
... Ve hře Ostrovy jsem měl zavázané oči a byl to pro mě velký adrenalin...

David Jára:
Na adapťáku bylo nejlepší, že jsem poznal nové kamarády a ukázalo se, že jsme nejlepší
třída.
Víme, že si máme pomáhat a nedělat si zlé věci.
A co bylo nejtěžší? Škrábání brambor na bramboračku a udržování ohně.

Matěj Lukáš:
Na adapťák jsem se velmi těšil, že se skamarádím s novými žáky a zažiju zábavu a
dobrodružství.

Lucka Brůhová:
Nejlepší byly Ostrovy, kdy jsme se museli zapojit všichni. Někdy jsme se hádali, ale zvládli
jsme to. Jsme výjimečná třída a musíme si důvěřovat a pomáhat si, jsou tu super lidi ...

Týna Kyselová:
Moje očekávání? Poznání nových učitelů, důvěřovat si a dobré jídlo.

Nicol Radová:
... A večer se promítal film Vzhůru do oblak, byl skvělý a dojemný.

Týna Čekanová:
Na adapťáku byla nejlepší hra Ostrovy, těžká byla lana. Níkdy nezapomenu na celý adapťák.
Jako třída jsme si odnesli, že si musíme pomáhat.

Nicol Radová:
... Když pro mě bude něco těžké, nejde mi to, tak se někoho zeptám, jestli mi pomůže. ...Je
dobré pomáhat, když to druhý potřebuje.

Nela Brudnová:
Bylo těžké se na Ostrovech domluvit, ale naše třída je v něčem výjimečná, má super lidi, kteří
spolupracují a pomáhají ostatním v tíživé situaci. ...Seznámila jsem se s prima lidmi. Mám je
moc ráda.

Týna Jiránková:
..Každý se o někom dověděl něco nového, více jsme se spojili jako třída, naučili jsme se
domlouvat a stali se z nás větší kamarádi.

Naty Révayová:
... Co jsme si odnesli? Pomáhání, radost, naslouchání.

Lukáš Pleskač:
Na adapťák nikdy nezapomenu. A co jsme si odnesli? Přece trička s vlastním potiskem.

Klárka Valmová:
... Vím, že si máme pomáhat, být k sobě slušní a milí. Paní učitelky byly moc hodné a
připravily pro nás tolik aktivit! Bylo to skvělé.

Tomáš Fiala:
... Naposledy jsme udělali kroužek, popovídali jsme si o tom, jak je dobré si pomáhata jak
jsme si to všechno užili. Já jsem si to užil moc, nikdy na to nezapomenu.
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Na adaptačním kurzu to bylo fajn. Doufáme, že se to bude líbit i letošním páťákům. Nevěděli jsme, jak
to tam bude vypadat a co nás tam čeká. Po příjezdu si nás rozebraly učitelky. Pak jsme si šli zahrát
nějaké seznamovací hry, což bylo lepší, než jen tak sedět a povídat si. Jedna z takových her bylo
Bingo. Ukázalo se, že se podle něj budou rozdělovat pokoje.

Jan Štván

Na adaptačním kurzu vařili hrozně dobře. Hráli jsme poznávací hry a k večeru jsme se dívali na film
Vzhůru do oblak. První noc se nikdo moc dobře nevyspal. Druhý den byl bobřík odvahy. Hrozně jsem
se bála. Třetí den jsme se po obědě rozloučili s třídní Hrozně se mi tam líbilo a jela bych tam ještě
jednou.

Nicol Vildmanová

Když jsem uviděl, kde budeme, doufal jsem, že budeme spát úplně nahoře. I když to nevyšlo, tak další
den byl úplně super. Kdo chtěl, mohl jít s učitelkou do posilovny Nejzábavnější byla hra Ostrovy a
pohádka Vzhůru do oblak. Při bobříku odvahy se celá třída naučila spolupracovat, museli jsme vyluštit
tajné heslo. Ze začátku to byla nudná procházka lesem ve tmě, pak jsme dostali cedulku, na které
byla část věty. Ještě před bobříkem jsme si dělali vlastní polévku a měli jsme ji ze všech nejlepší………
Třetí den si pro nás po obědě přijeli rodiče a od učitelky jsme dostali objetí. Bylo to super!

Tomáš Kruppa

Ve 21:30 jsme byli už na pokoji, kde byla největší legrace. Ve 22:00 jsme měli večerku, ale my jsme si
povídali asi do půlnoci. Tak jsme rozluštili hádanku a šli hledat poklad….. Bylo to fajn, byla zábava,
možná jeden z nejlepších zážitků života.

Vojtěch Řimnáč

Všichni si to užili. Byla pohádka, bobřík odvahy, vařili jsme polévku a savovali trička. Moc mě to bavilo
a chtěla bych to prožít ještě jednou. A taky jsem zjistila, že mám fajn třídu a fajn učitelku.

Kateřina Polanová

Nejvíc mě bavilo vaření, Ostrovy, savování a básničky v lese a legrace na pokojích. Jela bych ještě
jednou, kdyby to šlo.

Lucie Kuchynková

Ráno po snídani jsme šli se zavázanýma očima do lesa, kam nás vedla paní učitelka na nějaké místo a
tam jsme hráli Ostrovy….. Aktivity byly super…. Nikdy na to nezapomenu!

Daniel Hornek

… Po poledním klidu jsme museli vyluštit kód a podle informací najít 2 poklady neboli ingredience na
polévku, které jsme večer vařili. ….. Ráno jsme rozebírali to, co jsme zažili. Bylo to super!

Zdeněk Müller

Všechny aktivity, které tam byly, se mi strašně moc líbily. Seznámila jsem se s novými lidmi. Našla
jsem si hodně nových kamarádů. Ubytování bylo spravedlivé a děkuji moc za tento krásný zážitek.
Zažili jsme spolu mnoho her, které nás přiměly k tomu, abychom spolupracovali, a vyšlo to. Na
památku jsme si každý udělal svoje vlastní tričko. A když se na něj podíváme, vzpomeneme si na
tento velký zážitek, který je k nezaplacení. Naučili jsme se spolupracovat, což nám moc nešlo. Ale teď
to umíme. Víte proč? Protože nás to AK naučil. Děkujeme. Hodnocení celého kurzu: 100 %.

Tereza Tůmová

Když jsem tam přijela, bála jsem se, ale pak jsem si uvědomila, že se nemám čeho bát, bylo to super a
hráli jsme tam hry, chodili do lesa, všechny aktivity byly super a nejlepší bylo, že jsme jeden večer
vařili polévku podle svého. Nikdy jsem se nenudila, jsem ráda, že jsme tam jeli.

Aneta Tůmová

Hráli jsme různé hry, které byly o spolupráci a komunikaci. Ve čtvrtek jsme vyrazili na stopovačku a
našli jsme košík plný zeleniny a koření Stáli jsme před ním a dohodli se, že uvaříme bramboračku. Než
byla polévka hotová, savovali jsme trička. Večer jsme měli bobříka odvahy. Byl to můj první bobřík a
užila jsem si ho. V pátek byl konec, mrzelo mě, že to uběhlo tak rychle. A tím bych chtěla poděkovat
všem našim paním učitelkám.

Tereze Javůrková

…. O volných aktivitách dělaly holky gymnastiku a kluci hráli fotbal. Poslední den jsem byla hodně
unavená, takže když jsem přijela domů, hned jsem usnula.

Anna Gulová

Dne 12.9.2018 jsme byly na adaptačním kurzu v Žinkovech. Bydleli jsme v různých pokojích s různými
lidmi. Hráli jsme seznamovací hry, říkali věci o sobě, savovali jsme trička a vařili polévku. Taky jsme
koukali na pohádku a hráli noční hry. Bylo to tam moc hezký, taky tam dobře vařili a klidně bych tam
vydržela i déle. Takže chci moc poděkovat lidem, kteří tam byli s námi, ať už to byli kamarádi, paní
učitelky i kuchařky. Bylo to super!

Tereza Přibylová

