Co o soustředění řekli žáci sekundy A:
Ve dnech 8. – 9. září 2014 se naše třída společně se sekundou B zúčastnila soustředění. Jeli jsme vlakem s jedním
přestupem. Prováděli jsme různé aktivity. Cílem aktivit byla lepší komunikace, spolupráce, přemýšlení a další
dovednosti, které jsou ve správném kolektivu potřeba. Mně se nejvíce líbila aktivity, kde jsem si mohla projít celý
život od jeslí, přes školku, školu, první rande, svatbu, tábor, práci, nemocnici, pohřební službu až do nebe. Byla
jsem také ráda, že jsem se o spolužácích dozvěděla něco nového. Všichni jsme se zdokonalili ve spolupráci a díky
tomu jsme se alespoň pokusili postavit vodovodní rozvod, který musel dovést vodu od startovní čáry až po kyblíky.
Našemu týmu se to sice nepodařilo, ale i tak nás to velice bavilo. Soustředění se mi líbilo a určitě si jej ráda
zopakuju.
Lucie Ledererová
Z tohoto soustředění jsem si odnesl spoustu užitečných tipů a rad.

Tomáš Černoušek

Celé dva dny jsem si moc užil, i když to bylo velice krátké, naučil jsem se to, co po nás lektoři chtěli: spolupracovat,
domluvit se před hrou, vyslechnout názor někoho jiného a nehádat se, i když je jeho názor lepší než ten můj.
Viktor Toporčák
Na konci školního roku jsem se dozvěděla, že pojedeme na akci podobnou adaptačnímu kurzu. Moc jsem se těšila
a přemýšlela, jaké to asi bude. Nejen během her, ale i celého pobytu byla důležitá komunikace mezi spoluhráči,
možnost spolehnout se na kamaráda, umět prosadit svůj názor a především si uvědomit zodpovědnost za své
družstvo. Celý pobyt se mi líbil a jsem přesvědčena, že i mým spolužákům. Opět se ukázalo, že jsme dobrý
kolektiv.
Katrin Slaná
Na konci kurzu jsme si připomněli, co jsme zažili, řekli si, co se nám líbilo a co mohlo být lepší. Celý kurz se mi moc
líbil. Doufám, že příští rok pojedeme znovu.
Matěj Tuhovčák
Toto soustředění se mi moc líbilo a myslím, že jako třída jsme se hodně skamarádili a lépe se poznali
se sekundou B.
Marie Wroblowská
Moc se mi líbilo, když jsme s našimi profesory a lektory hráli hru na náš budoucí život. Během her jsme se moc
smáli i s profesory. Díky těmto hrám jsem se přestala stydět a vím, jak bych se zachovala v určitých situacích. Hned
bych jela znovu.
Karolína Chovancová
Po příjezdu jsme si sestavili pravidla a šli jsme hrát první aktivitu. U jedné hry jsme si měli procvičit neverbální
komunikaci, ale to mi vůbec nešlo, tak mě raději nechali dívat. Musím říci, že bylo zajímavé dívat se, jakým
vynalézavým způsobem se dovedou mí spolužáci domlouvat, a proto se mi hra z mé pozice líbila. Nejvíc se mi líbila
hra Bludiště, která byla zaměřená hlavně na paměť. Obohatilo mě, když jsem viděl své spolužáky v jiných
situacích, než je znám ze školy. Přemýšlel jsem o tom, co jsem se naučil, a je to asi poučení o tom, že abychom
se dobrali úspěšného cíle, je třeba se naučit plánovat.
Adam Marek
Nakonec jsme se všichni odebrali na vlak. Celé dva dny jsem si užila a připomněla si, že ať se snažíme sebevíc,
na některé věci potřebujeme pomoc od lidí, které máme rádi.
Sára Šolcová

