
Adaptační kurz primy A 

Již se stalo tradicí, že žáci primy jezdí začátkem školního roku na seznamovací kurz. Ani letos 

tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 15. 10. jsme se vydali do Vřesovic na chatu Radost. Bohužel počasí 

nám nepřálo, téměř oba dva dny pršelo, ale dokázali jsme si to náležitě užít. Dopoledne 

po příjezdu proběhla společná diskuse nad tím, co studenti od přestupu na gymnázium očekávali, 

co se jim splnilo a nesplnilo. Po obědě jsme se vydali na procházku do lesa, abychom vyzkoušeli 

výtvarnou techniku land art. Tato aktivita studenty moc bavila a výsledky byly i přes nepřízeň 

počasí ihned vidět. Večer byl věnován hledání talentů a hrám.  

V pátek dopoledne jsme výtvarně tvořili. Výsledkem byly krásné a zajímavé mapy. Čas 

před odjezdem byl věnovaný sportu a hře na schovávanou, do které se zapojili úplně všichni. 

Kurz probíhal ve velmi příjemném a přátelském duchu. Dojmy studentů si můžete přečíst i vy! 

Mgr. Monika Mikulincová – třídní profesorka 

Mgr. Tomáš Válka – zastupující třídní profesor 

 

„Adapťák se mi moc líbil až na to, že tam padala slova jako: Alenka Pastelka, Halina, Carosa atd… 

Moji spolužáci jsou závislí na FACEBOOKU, TWITRU, INSTAGRAMU a dle mého názoru je to 

nepochopitelné! Naši třídní rodiče to zvládli naprosto BRAVURNĚ! Holky ze sexty a Cassy je moc 

milá.“ 

 

„Na adapťáku se mi velice líbilo, protože jsme měli milé profesory a víc jsem se mohla seznámit 

se spolužáky. Líbily se mi hry, které jsme hráli. Nejdřív se mi moji noví spolužáci zdáli dost šílení, 

ale nakonec jsem zjistila, že k nim patřím. Adapťák byl mnohem lepší než všechny výlety s mou 

starou třídou.“ 

 

„Na adapťáku se mi líbil doprovod slečny z Francie a holek ze sexty. Taky se mi líbili naši třídní 

učitelé, hlavně jak tančili. Jsem rád, že jsem tady byl, hlavně proto, že jsem se líp seznámil 

s různými spolužáky.“ 

 

„Na adaptačním kurzu se mi líbily hry, hlavně „Prima A hledá talent“. Myslím, že jsme se všichni 

lépe poznali a užili si spoustu zábavy. Jela s námi i studentka z Francie Cassy a studentky 

ze sexty.“



  

  

   

   



   

   

   

             



   

   

   

   



   

   

   

  



 

 


