
ADAPTAČNÍ KURZ 

prima 

 ne 11.9. - út 13.9.2016 

 

V neděli 11.9.2016 ve 13:00 jsme se setkali s novými primány na brněnském hlavním nádraží, 

abychom prožili společné dobrodružství na adaptačním kurzu na Baldovci, v samotném srdci 

Moravského krasu. 

Dorazili jsme linkovým spojem do obce Rozstání a odtud se děti s batohy na zádech vydaly na 

asi 2 km dlouhou cestu lesem do kempu. Cesta ve velkém horku některé účastníky kurzu  tak 

znavila, že se zregenerovali až koupáním v místním bazénu bezprostředně po příchodu. 

 

Odpoledne jsme trávili seznamováním formou různých her a aktivit a po večeři děti pomohly 

učitelům připravit dřevo na oheň.  Po setmění primáni vyrazili na noční hru, která prověřila 

nejen jejich odvahu, ale i skupinovou práci. Podařilo se jim při ní získat potřebné indicie a 

čekal je ohromný sladký poklad. 

 



Druhý den ráno děti vyrazily do lanového centra. Z prvotní nejistoty některých účastníků se 

nakonec vyklubala báječná zábava a děti si ověřily především to, že se mohou na spolužáky 

při jištění spolehnout.   

 

Pak následoval fotbal pod vedením třídního Vituly a frisbee pod taktovkou pana učitele 

Vacha. Po obědě jsme se vydali směr Holštejn. V nedaleké vesničce jsme se stavili na 

limonádu a zmrzlinu a zamířili jsme na prohlídku zříceniny. Děti nadchla rozlehlá jeskyně pod 

skalním výchozem, kterou jsme se jali s baterkami prozkoumat. 

 

 

 

 

 



Zbytek odpoledne jsme trávili hraním dalších společenských a socializačních her a primáni už 

se nemohli dočkat, až si večer zazpívají u kytary, zabubnují a opečou špekáčky.  

Poslední den po snídani děti vyrazily do lesa, aby jako hloupý Honza zachránily princeznu 

před drakem v týmové pohádkové hře, na kterou navazovala řada dalších aktivit, 

zakončených osvěžením v bazénu. 

 

Po obědě jsme pak opět vyrazili i s batohy na cestu do nedalekých Vysočan, odkud jsme se 

linkovými spoji dostali až do Brna. 

Celý kurz byl velmi povedený a děti i my jsme nadšení! 

V Židlochovicích 15.9.2016 Hana Vybíralová  


