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Adaptační pobyt spec. a praktických tříd
Školní rok 2014/ 2015 zpestřil našim žákům pobyt na „Adaptačním pobytu“, který se konal v I. části ve dnech
23. – 25. září 2014 a v II. části ve dnech 4. – 6. 11. 2014, jenž byl zcela hrazen z finančních prostředků EU v rámci
projektu „Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Autobus nejprve odvezl všechny žáky i speciální pedagogy do Rožnova pod Radhoštěm, kde proběhla návštěva
Valašského muzea v přírodě s plánovaným výchovně vzdělávacím programem „ Co vařily naše babičky“, jehož
cílem byla příprava některých tradičních valašských jídel a získání poznatků o užitkových plodinách, které se
dříve na Valašsku pěstovaly a používaly k přípravě pokrmů, tak i se způsoby jejich zpracování a uchování.
V úvodní části jsme navštívili s průvodcem vodní mlýn v Mlýnské dolině, kde jsme se podívali, jak se peče chleba
v chlebové peci. V druhé části programu, která proběhla v Živém domě, nám lektorky pověděly něco
o zemědělských plodinách a jejich využití v lidovém stravování. Také si děti prohlédly ukázky některých
tradičních obilovin pěstovaných na Valašsku. Naším hlavním cílem bylo však vaření. Žáci se naučili pod vedení
zkušených lektorek připravovat vybraná tradiční valašská jídla, která jsme společně ochutnali. Na cestu nám dali
čerstvě upečený bochník chleba a Receptářík s recepty tradičních vlašských jídel.
Po dvou hodinách žáci opět nastoupili do autobusu a plni zážitků, dobrého jídla a nadšeni z tohoto vzdělávacího
pořadu jsme pokračovali v cestě, na Horní Bečvu do krásného a útulného hotelu Mesit, na který jsme se celý
rok těšili. Obě části adaptačního pobytu byly opět zaměřeny zejména výtvarně a pracovně, ale také dětem
tento pobyt 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 a
houfující se divoké kačeny. Nechyběla ani výuka nových výtvarných a pracovních technik, např. scrapbooking,
práce s temperovými a akrylovými barvami, kterými děti dekorovaly kameny donesené z místního potoku,
soutěžily o nejoriginálnější obrázek, pracovaly s přírodním materiálem, sušily houby a nesměl ani chybět hit
letošního roku – náramky z barevných gumiček. U hotelu jsme strávili také velmi zábavné chvíle u táboráku
s opékáním domácích klobás a na houpačkách, skluzavce i trampolíně. Také jsme využili nabídky hotelu a děti
měly možnost vyzkoušet hry na nově nainstalovaný Xbox, a také nové koloběžky, se kterými prozkoumaly
nejbližší okolí. 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 zážitků.
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