
 ADAPTAČNÍ POBYT VI.B VE FRYŠTÁKU 
 

 

Ve středu 22.10.2014 se 13 žáků VI.B sešlo před ZŠ Vyhlídka, aby se vydali na svůj první pobyt ve 

Fryštáku s cílem stmelit třídní kolektiv. S velkým očekáváním jsme v 9.00 nastoupili do autobusu a vyrazili 

směr Fryšták. Tam na nás na tamějším náměstíčku už čekali tři instruktoři, Hanka, Filip a Gábina, 

v ochranných oblecích, kteří nám oznámili, že došlo k zamoření a že pokud se chceme zachránit, musíme se 

poslepu dostat do krytu. To se nám také povedlo, a když jsme před vstupem do krytu spolkli dekontaminační 

pilulku, lentilku, mohli jsme bez obav vstoupit do Domu Ignáce Stuchlého. Pak jsme se přivázaní ve 

dvojicích za jednu nohu k sobě museli seznámit se zdejším areálem a odpovídat na zadané otázky. Poté jsme 

se sešli v ateliéru, kde jsme se důkladněji seznámili s našimi instruktory a posléze vystoupali o poschodí 

výše do Zelené klubovny, která se měla stát místem našich setkání po dobu příštích tří dnů. Po ubytování se 

na pokojích jsme se celí hladoví vrhli do jídelny na oběd a po krátké chvíli odpoledního volna se 

pokračovalo v zábavných hrách a aktivitách, například jsme museli podle obrázků odhalit mafiánského Big 

Bosse, nebo jsme si vyrobili naši osobní panenku. Po večeři nás čekala v klubovně slavná americká 

producentka Mrs. Silver, pro kterou jsme ve skupinách museli sehrát krátkometrážní film, v němž se měla 

objevit slova jako banán, žužlavý bonbon a sněhulák. Mrs. Silver byla nadšená z úrovně českého 

amatérského filmu a všem srdečně poděkovala za předvedený výkon. Na závěr dne jsme v kroužku při 

svíčkách zhodnotili uplynulý den a po večerní hygieně jsme se odebrali se na kutě. Někteří byli tak unaveni, 

že záhy zalehli a usnuli, zato některým stále zbylo dost energie na noční neplechy.   

Ve čtvrtek na nás opět čekal den plný nejrůznějších her a aktivit, jako byla například rozcvička ve 

stylu ponožkového krále, hádání pohádek na základě kreslení obrázků, minutové rande, záchrana kiwiho a 

spousta dalšího. Večer pak na nás čekal šlágr večera – boj o pevnost DIS. Abychom uhodli heslo a otevřel se 

nám poklad, museli jsme plnit nejrůznější úkoly, jako například pomocí čichu či chutě poznat pochutiny, 

projít sklepem či sáhnout do odpadků. Po splnění každého úkolu jsme obdrželi indicii a nakonec jsme prošli 

temnou půdou, osvětlenou pouze svíčkami, kde na nás čekal poklad, který se otevřel po vyslovení správného 

hesla. Naštěstí se to všem skupinám povedlo! Po večerním zhodnocení dne jsme se odebrali na pokoje spát. 

 Poslední den našeho pobytu utekl velmi rychle. Ráno jsme se sbalili a vyklidili pokoje. Po krátké 

rozcvičce jsme se pustili do týmovek, her, které měly ověřit naši schopnost spolupracovat v týmech. Po 

závěrečném zhodnocení celého pobytu, po obědě a po rozloučení se s našimi instruktory jsme se odebrali na 

náměstí, kde na nás už čekal náš autobus, kterým jsme se vydali na cestu domů. 

 Myslíme si, že pobyt ve Fryštáku splnil naše očekávání. Zažili jsme tu spoustu zajímavého, lépe se 

navzájem poznali. Zjistili jsme také, kde jsou naše slabá místa a kde je třeba se ještě zlepšovat a na čem 

musíme zapracovat. Velký dík také patří našim instruktorům, Hance, Filipovi a Gábině, kteří pro nás 

vytvořili super program a kteří se nám neváhali plně a trpělivě věnovat. Pobyt ve Fryštáku se nám moc líbil 

a už teď se těšíme, až tam zase, tentokrát v 8. ročníku na program zaměřený na volbu povolání, pojedeme. 

 

      

 

 

 

 

    třídní učitelka Mgr. Andrea Trochtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


