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Adaptační pobyt spec. a praktických tříd
Začátek školního roku 2013 zpestřilo žákům nejen stěhování do nově zrekonstruovaných
tříd, ale také pobyt na „Adaptačním pobytu“, který se konal ve dnech 24. – 26. září 2013
a byl zcela hrazen z finančních prostředků EU v rámci projektu „Podpora rozvoje praktické
výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Mikrobus odvezl všechny žáky i speciální pedagogy do Rožnova pod Radhoštěm, kde
proběhla návštěva Valašského muzea v přírodě s plánovaným výchovně vzdělávacím
programem „ Jak žili naši předkové“, jehož cílem bylo získání poznatků o životě Valachů
v oblasti bydlení. Po dvou hodinách žáci opět nastoupili do mikrobusu a plni zážitků
a nadšeni z tohoto vzdělávacího pořadu pokračovali v cestě na Horní Bečvu do krásného
a útulného hotelu Mesit. Děti nestačily kulit oči nad tím, co vše jim hotel nabízí. Adaptační
pobyt byl zaměřen zejména výtvarně a pracovně, ale také dětem prospěl zavedením
pravidelného denního režimu, pomohl jim posílit jejich sebedůvěru, ohleduplnost k ostatním
a osvojit si základní společenská pravidla. Na vycházkách poznávaly okolní prostředí, sbíraly
houby a přírodní materiály, u přehrady diskutovaly s rybáři o rybaření a pozorovaly jejich
úlovky. Nechyběla ani výuka nových výtvarných a pracovních technik, např. práce s textilními
barvami, decoupage, práce s přírodním materiálem, sušení hub aj. U hotelu jsme strávili také
velmi zábavné chvíle u táboráku a na houpačkách i trampolíně. Personál hotelu nám ve všem
maximálně ochotně vycházel vstříc a také umožnil dětem každodenní koupání v hotelovém
bazénu. Při tak nabitém programu nám doba vymezená pro tento pobyt velmi rychle utekla
a některé děti by tam možná zůstaly dodnes, ale nastal čas návratu domů. Všichni odjížděli
domů spokojení a plní nových dojmů. Už dnes víme, že se máme příští rok na co těšit.
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