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Adaptační kurz byl první společnou akcí naší třídy I. ročníku KG. Dvojice Dan Zmátlo a Klára Malá měla pro nás 
nachystanou ucelenou dramaturgii celodenního programu, do které se občas zapojoval páter Mikeš, pan učitel Jiří Záleský 
a samozřejmě naše nová třídní Zuzana Procházková. Prvotním cílem tohoto kurzu bylo připravit nás studenty na změnu 
školy a na práci v nové třídě. Zkoušeli na nás nejnovější, ale i osvědčené metody zážitkové pedagogiky a kladli důraz na 
zpětnou vazbu nás všech účastníků kurzu. 

K čemu vlastně slouží adaptační kurz?   …se možná ptá většina z nás.                                                                                                          
Adaptační kurz slouží hlavně k stmelení skupiny jednotlivých studentů a k posílení celé třídy, dochází k cílenému a 
promyšlenému odstranění určitých nežádoucích projevů ve třídě, přičemž není podmínkou, zda se většina studentů mezi 
sebou z dřívějšího života zná nebo ne.             ...tak praví encyklopedie.              

První týden školního roku jsme tedy netrávili v lavicích, ale mimo školu, v přírodě. Intenzivní programová nabídka kurzu 
nám dala nejen zábavu, ale i trénink rozmanitých životních situací. V těchto neobvyklých situacích jsme poznávali sami 
sebe, své spolužáky i budoucí třídní učitele, kteří se také většiny aktivit účastnili s námi. Naučili jsme se spoléhat jeden na 
druhého, komunikovat spolu, každému z nás byla dána možnost vyniknout. 

Na tento kurz jsem jela se smíšenými pocity, ale mile mě překvapil. Program byl perfektně vymyšlený, věci, které jsme 
tam dělali, by mě v životě nenapadly… Nikdy by mě nenapadlo, že budu večer běhat se svíčkou v ruce po lese, ale 
hlavně, že se mi to bude líbit. Každý se mohl přesvědčit, na koho se může spolehnout, komu může věřit…Neměli jsme 
čas se nudit, uzavírat se do sebe, utíkat před ostatními. Líbilo se mi, že po každé hře, ať už zaměřené na psychiku 
nebo na fyzickou námahu, byla debata, kde jsme rozebírali, co se nám na hře líbilo, nelíbilo, k čemu nám pomohla… 

Když jsme pak po víkendu přišli do školy, viděli jsme tam už známé tváře a nedopadala na nás taková lítost z opuštění 
bývalého kolektivu. 


