
Adaptační kurz 6.AZ 

 

Adaptační kurz (Beáta Klabanová) 

V neděli 16. září 2018 šestá a devátá třída vyrazila na Kolínskou boudu do Pece pod Sněžkou. 

Každý den blízko chaty jsme všichni hráli zajímavé hry. Také jsme byli rozřazeni do týmů, ve 

kterých jsme hráli různé soutěže. Jeden den šla šestá třída na Sněžku, kde si to všichni užili. 

Večer před odjezdem na šestou třídu čekala bojovka, kde je devátá třída strašila. Druhý den 

už se muselo domů a všichni byli smutní. Všem se na horách líbilo a už se těší na další 

dobrodružství. 

Kolínská bouda (Terezie Krajčová) 

V neděli 16. září 2018 jsme se sešli na Černém Mostě, tam na nás čekal autobus. Spolu s 9.AZ 

a učiteli jsme vyjeli do Pece pod Sněžkou. Když jsme přijeli na Kolínskou boudu, tak mi přišlo, 

že nebude žádná zábava, ale bylo to tam strašně dobrý. Šli jsme na Sněžku a hráli hry 

s deváťáky. Poslední den jsme měli bojovku. Výlet se mi strašně líbil. 

Adaptační kurz (Nela Kubišová, Julie Šimáčková) 

V neděli 16. září v 9:00 jsme odjížděli my 6.AZ a s námi 9.AZ na adaptační kurz do Pece p. 

Sněžkou na Kolínskou boudu. Tam jsme se rozdělili do týmů a hráli různé hry, na které jsme 

byli smícháni s deváťáky a rozřazeni do týmů. Někdy nám 9.AZ připravila dost zábavné hry. Ve 

středu jsme zamířili na Sněžku, a když jsme se vrátili, za odměnu jsme dostali borůvkové 

knedlíky k večeři. Další den večer byla diskotéka, kde jsme to všichni rozpálili. Potom nás ještě 

překvapila bojovka. Poslední den nás čekala ještě jedna hra – přetah lanem. Adaptační kurz 

nás velmi bavil. Mám z něho plno zážitků, ale mohl by být delší. Myslíme, že jsme si skvěle 

sedli. 

Adaptační kurz na Kolínské boudě (Dajana Stankevych) 

V neděli 16. 9. 2018 jsme jeli na Kolínskou boudu v Peci pod Sněžkou. Byli jsme tam my šesťáci 

a deváťáci. S deváťáky jsme měli na programu spoustu veselých her. Zábavné hry jsme hráli 

skoro každý den. S deváťáky jsme zažili hezké pocity. Jednou jsme šli jen my šesťáci na Sněžku 

a moc nás všem potom bolely nohy, ale zase jsme uviděli až nereálný výhled. Všechno dopadlo 

výborně, moc se nám tam líbilo. 

Adaptační kurz (Eva Mesteková) 

16. 9. 2018 jsme se my, jako 6.AZ, a 9.AZ vydali na adaptační kurz. Byli jsme ubytovaní na 

Kolínské boudě v Peci pod Sněžkou. Byli jsme rozděleni do osmi týmů a v nich jsme celých pět 

dní soutěžili o různé ceny. Týmy byly rozděleny po sedmi lidech a byli jsme namíchaní 

s deváťáky. Ve středu jsme se my šesťáci vydali na Sněžku. Na cestě jsme byli od rána do 

odpoledne, byli jsme hodně vyčerpaní, ale stálo to za to. Ve čtvrtek jsme měli pravěkou 

olympiádu, která nás opravdu bavila. No a večer nás čekala diskotéka a bojovka, takže další 



kopec srandy. Moc se mi tam líbilo a moc děkuji učitelům, kteří tam s námi byli, a také moc 

děkuji deváťákům za úžasný program. 

Adaptační kurz (Anna Fulínová) 

16. – 21. 9. 2018 odjeli žáci 6.AZ a 9.AZ na adaptační kurz do Pece pod Sněžkou. Byli ubytovaní 

v hotelu Kolínská bouda (1117 m. n. m.). Byli rozděleni do osmi týmů, v nichž soutěžili. 

Například stavěli chýše, lovili pravěká zvířata, dobývali hrady a dělaly náhrdelníky. Šestá třída 

se také vydala na Sněžku (1603 m. n. m.). Výlet se všem moc líbil a klidně bychom jeli zase. 

Adaptační kurz (Jan Hulpach) 

16. září 2018 jsme vyrazili na pětidenní výlet do Pece pod Sněžkou. Chata, ve které jsme 

bydleli, se jmenovala Kolínská bouda. Vyrazili jsme v hojném počtu, důvodem bylo spojení 

dvou tříd 6. AZ a 9.AZ. S námi také jeli naši učitelé. Téma zájezdu bylo pravěk. Podnikali jsme 

hodně pravýletů, prasoutěží. Od začátku jsme se rozdělili do osmi pradružstev. V těchto 

pradružstvech jsme lovili pramamuty. Také jsme zdolali naši největší prahoru, byla to 

Prasněžka. Na tomto adaptačním kurzu se mi líbilo, bylo to sranda, sport a mnoho zážitků. 

Adaptační kurz (Tereza Turynová) 

Ve dne 16. 9. 2018 se skoro celá naše třída v počtu 33 dětí vypravila na adaptační kurz. Celou 

dobu kurzu jsme bydleli v Kolínské boudě. Nebyli jsme tam ale sami. S námi také přijel devátý 

ročník. Byli jsme tam tedy my šesťáci, deváťáci a učitelé. Spoustu času jsme strávili v přírodě. 

Jednou jsme dokonce šli z Kolínské boudy až na Sněžku. Deváťáci nám připravovali hry a byli 

jsme s nimi i v týmech. Účel tohoto kurzu byl, abychom jsme se seznámili s deváťáky a trochu 

se poznali, pak už jsme dne 21. 9. 2018 odjeli. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se, až se 

tam pojedeme podívat znovu.  

Adaptační kurz (Anna Hrabová) 

Bylo 16. 9. 2018  a my 6.AZ spolu s 9.AZ jsme odjížděli na Kolínskou boudu. Byli jsme trochu 

zakřiknutí, když jsme přijeli, žádná Wifi, jen my odříznutí od civilizace. No, ale nebudu to hrotit, 

pak přišel ten osudný den, kdy nám bylo nakázáno vyšlapat Sněžku. Vyšlapali jsme ji s láskou, 

radostí, chutí a kašlem. Při zpáteční cestě se nám vyskytl problém, jedna naše horolezkyně 

zkolabovala (skoro) a po výletu ležela ve svém loži a léčila se z takzvané horečky a bolesti krku. 

Poslední den byla diskotéka. Po diskotéce, když jsme se vraceli na pokoje, jeden z učitelů začal 

křičet: „Všichni ven, něco se děje,“ a nám bylo jasné, že máme bojovku. Bojovka byla skvělá, 

vůbec jsme se nebáli. Den poté jsme se vraceli zpět domů. Zpáteční cesta byla velice záživná – 

skoro všichni spali a já taky. Celkově jsme si to tam moc užili. Bylo to dokonalé! 

 


