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Úvod 

 

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit adaptační kurz pro 2. stupeň 

základní školy, jelikoţ adaptační kurzy se v posledních letech staly nedílnou 

součástí zahájení školního roku na většině základních, středních, ale i vysokých 

školách. Přechod na novou školu či druhý stupeň základní školy je pro ţáky 

bezesporu náročný a právě díky adaptačním kurzům je moţno jej usnadnit a 

zpříjemnit. Poskytují jedinečnou moţnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. 

Podstatou adaptačního kurzu je, ţe se noví spoluţáci poznají v jiném prostředí a 

v jiných situacích, neţ kdyby byli ve škole. Tyto kurzy si dávají za hlavní cíl nejen 

vzájemné seznámení jednotlivých účastníků, ale především nastartování procesů, 

které jsou nezbytné pro zdravý vývoj a fungování skupiny, která tvoří školní třídu. 

Kurzy jsou však pouze začátkem a nelze očekávat, ţe za pár dní vznikne pevný a 

stabilní kolektiv. Na tom musejí pracovat nejen ţáci, ale i učitelé. 

 V teoretické části práce je zmiňována záţitková pedagogika, její význam, 

východiska, hlavní cíle a prostředky. Dalším tématem je pak vznik a vývoj sociální 

skupiny a utváření zdravého klimatu uvnitř ní.  

V praktické části je nastíněná problematika adaptačních kurzů a hlavní cíle 

a zásady pro jejich vytváření. Dále uvádím, jak má vypadat organizace týmu, jaká 

jsou osvědčená pravidla pro adaptační soustředění a jaké mohou nastat problémové 

situace při samotných soustředěních. Jako třídní učitelka jsem měla moţnost 

zúčastnit se adaptačního kurzu, a proto bylo mým cílem více proniknout do této 

problematiky a vytvořit program adaptačního kurzu pro ţáky 6. ročníků ZŠ 

v Králově Dvoře, kde se jiţ tyto kurzy staly tradičním zahájením školního roku pro 

nově vznikající třídy. Nedílnou součástí programu je i výčet doporučených aktivit a 

her, které je moţno vyuţít v rámci kurzu. 

Součástí bakalářské práce je také návrh závěrečného hodnocení adaptačního kurzu, 

které je přínosné jak pro samotné účastníky, tak i pro organizátory. 
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1.  Zážitková pedagogika 

1.1 Vymezení pojmu 

 

 Záţitková pedagogika je pedagogický směr, který vyuţívá osobní proţitky 

účastníků jako hlavní prostředek výchovy a vzdělávání. Prostřednictvím výchovy a 

vzdělávaní je moţno ovlivňovat osobnost jedince, a to hlavně jeho dovednosti, 

znalosti a postoje. Základem záţitkové pedagogiky je vlastní aktivita jedinců, 

prostřednictvím které vychovávaný člověk získává záţitky. Čím víc vlastní energie 

musí člověk vynaloţit, tím je záţitek intenzivnější, zapamatovatelnější, a tudíţ 

vyuţitelnější pro výuku. Samotný záţitek však ještě nestačí k tomu, aby se člověk 

něco naučil. Do celého procesu je třeba zahrnout i reflexi, neboť k učení dochází 

hlavně díky zkoumání a zpracování zkušeností, které záţitek vyvolal. Po reflexi 

následuje další zkušenost, při které by mělo dojít k posunu díky nabytým 

zkušenostem. Obecně jsou pro učení prostřednictvím záţitku vhodné dovednosti a 

postoje, konkrétně sociální učení (sebepoznání, spolupráce), měkké schopnosti 

(práce v týmu, vedení lidí, vztahové a komunikační dovednosti), ţivotní postoje 

(tolerance, odpovědnost) a metody řešení problémů (kritické myšlení).   

(Pelánek, 2008, str. 21) 

Záţitková pedagogika můţe být jasně ohraničena od nabídky tradiční pedagogiky 

následujícími znaky: 

 demokratická spolupráce zúčastněných místo principu rozkaz – poslušnost, 

 učení se důsledkem vlastního jednání místo postoupení odpovědnosti 

hierarchickým strukturám, 

 zřeknutí se předstíraných obrazů světa ve prospěch dopracování se 

vlastních, společenských a individuálních názorových struktur, 

 společné překonávání úkolů místo principu konkurence a soutěţivosti. 

 

Kvalita programu záţitkové pedagogiky můţe být zvýšena tak, ţe: 

 

 úkol odpovídá úrovni dané skupiny a v pozadí aktivity je smysluplný záměr, 

 činnost má jasný výsledek, který student zná a rozumí mu, 

 k dosaţení úspěchu existuje více cest, 
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 student je schopen vytvořit si intelektuální a emocionální význam pro danou 

činnost, 

 současné učení je základem pro další proces učení. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, str. 22) 

 

Záţitková pedagogika klade nároky na jedince, skupinu, společnost a 

uskutečňuje změnu způsobu myšlení, jednání a konání. Upozorňuje na spojitost 

„mozku, srdce, ruky“, na tři rozměry lidského ţivota (Tabulka č. 1). 

 

INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ 

BYTÍ VÝVOJ POŹADAVKY 

zvědavost, identita, radost, 

milování, sebevědomí, 

aspirace, emoční inteligence 

statečnost, samostatnost, 

výkonnost, nápaditost, 

tvořivost, dovednost, zdraví 

zájem, odpovědnost, řízení, 

emancipace, integrace, vůle, 

úroveň kognitivního 

poznávání 

SRDCE 

EMOCIONALITA 

POVAHA 

RUCE 

PSYCHOMOTORIKA 

TĚLO 

ROZUM 

 

DUCHOVNO 
výchova, ţivot, vztahy, 

humanita, komunikativnost 

jednání, práce, zájmy, 

činnost, osobní postoje, 

vlastní řešení 

učení, vzdělávání, 

spolupráce, setkávání, 

cestování 

SOCIO-KULTURNÍ ÚROVEŃ 

 

Tabulka č. 1 Okruh lidských zkušeností (Hanuš, Chytilová, 2009, str. 21) 

 

 

1.2 Cíle zážitkové pedagogiky 

 

Kaţdé pedagogické působení by mělo mít své cíle, kterých by mělo být 

dosaţeno. Cílem záţitkové pedagogiky je všestranný rozvoj osobnosti směřující 

k harmonii. Mezi další cíle patří stmelování kolektivu, posilování sociálního cítění, 

budování sebedůvěry i důvěry v ostatní, překonávání vnitřních i vnějších překáţek, 

uspokojování nejrůznějších potřeb, rozvíjení fantazie, tvořivosti a mnoho dalších.  
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1.2.1 Zážitkově pedagogické přístupy 

 

Za pomyslného zakladatele záţitkové pedagogiky je označován německý 

pedagog Kurt Hahn (1886-1974). Jeho snaha o všestranný rozvoj svých studentů za 

pomoci tzv. proţitkové terapie byla reakcí na stav tehdejší upadající společnosti, ve 

které spatřoval ztrátu porozumění, starostlivosti, iniciativy a koncentrace díky 

nedostatečnému a povrchnímu proţívání. Hahnova koncepce je postavena právě na 

působení proţitku. Na jeho myšlenky navázala organizace Outward  Bound, která 

se opírá o dva základní principy: 

 člověk je schopen dokázat mnohem víc, neţ se domnívá, 

 jen málokdo si uvědomuje, čeho je moţné dosáhnout prostřednictvím 

vzájemné pomoci a týmové spolupráce. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, str. 23) 

Cíl výchovy podle Hahna neleţí ve shromaţďování vědomostí, ale v otvírání cest 

k proţitkům, které lidem pomáhají odhalovat jejich dosud skryté síly a schopnosti. 

Na prvním místě jeho pedagogiky stojí výchova charakteru, pak inteligence a 

vědění. 

 V České republice na odkaz Hahnovy práce navázaly například organizace  

Junák, Lesní moudrost, Tábornické školy a v neposlední řadě Prázdninová škola 

Lipnice (PŠL), jeţ se stala v oblasti české záţitkové pedagogiky fenoménem a 

z jejího programu dnes vychází mnoho pedagogů a lektorů záţitkové pedagogiky.  

Záţitková pedagogika PŠL postupně rozvinula vlastní originální metody a metodiku 

práce a její síla tkví v následujících bodech: 

 Cílování – formulování cílů autorských kurzů. 

 Motivace. 

 Dramaturgie – promyšlená skladba programů ve vztahu k zamýšlenému cíli 

projektu. 

 Výrazové prostředky – hudba, barvy, pohyb, příroda, vůně, … 

 Ovlivňování osobnosti prostřednictvím situací – hra, role, děj, příběh. 

 Zpětná vazba. 

 Skupinová dynamika. 

 Osobnost pedagoga. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, str. 17) 
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Jedním z cílů záţitkové pedagogiky je tedy zprostředkování záţitku, který 

umoţní v jednici rozvinout techniky sebeobnovy, seberealizace, 

sebeuskutečnění, seberozvoje. Václav Břicháček o záţitkové pedagogice PŠL 

napsal, ţe záţitková pedagogika umoţňovala objevovat nové perspektivy – 

často netušené, ale jen málokdy a málokde v ţivotě objevované. A dále – má 

dva rozměry: horizontální, ve kterém se objevují nové obzory vzdělání, kultury, 

sebepoznávání i mezilidských vztahů, a rozměr vertikální, kdy mladý člověk 

začíná chápat, ţe jeho ţivot se neodehrává jen v tomto čase – zde v této chvíli a 

v profesi, kterou si zvolil. Míří k hlubšímu poznání skutečnosti, která přesahuje 

kaţdodenní zkušenost, míří k nadţivotním cílům a k hodnotám, které přesahují 

jedince a jeho individuální osud, míří k trvalým hodnotám duchovním. To je 

cílem výchovy, která se neomezuje jen na předávání poznatků či dovedností, ale 

usiluje o obecnou nápravu věcí lidských, o hledání smyslu ţivota i o vytváření 

kaţdodenního ţivotního stylu, který by byl ve shodě se zvolenými a 

uznávanými hodnotami. (Hanuš, Chytilová, 2009, str. 89)  

Za průkopníky adaptačních kurzů jako takových lze v naší zemi povaţovat 

HNUTÍ GO! Toto občanské sdruţení se zaměřuje na podporu rozvoje 

moderních výukových metod na školách a na záţitkově pedagogické učení. 

Název GO kurz je tak dnes zaţitou obdobou pojmu adaptační kurz. 

 Český koncept vychází z ojedinělých kořenů české výchovy v přírodě a 

navazuje na její nejlepší tradice. Česká záţitková pedagogika zdůrazňuje 

především slova prožitek, zážitek, zkušenost; ty jsou vyvolávány v procesu 

dramaturgie, tedy v cíleně plánovaných a uváděných situacích, kde se 

nejčastěji jako prostředek pouţívají různé podoby fenoménu hry. Více neţ na 

vědomosti a dovednosti se orientoval tento přístup směrem k rozvoji osobnosti.
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1.3 Prožitek 

 

 Jak jsem jiţ zmiňovala v předchozí kapitole, česká záţitková pedagogika 

zdůrazňuje především slova proţitek, záţitek a zkušenost. Co je tedy proţitek?  

„Proţitek se většinou odlišuje od záţitků všedního dne, je pro proţívajícího něčím 

opravdu zvláštním. Je to určitá událost nebo proţití něčeho uceleného, co člověku 

zřetelně vyvstává v proudu proţívání díky své intenzitě, obsahu nebo zvláštnosti.“ 

(Osičková, 2009, str. 11) 

Kaţdý člověk proţije během svého ţivota nespočetně nejrůznějších situací, díky 

kterým se učí, zjišťuje, co je dobré a co není, a právě díky těmto proţitkům se 

postupně stává zkušenějším, moudřejším a schopnějším obstát ve všech ţivotních 

situacích, které nastanou. 

 

Znaky prožitku: 

 Nenahraditelnost – zaměřuje se na jednotlivou a jedinečnou událost. 

 Jedinečnost – nemoţnost zaměnit jeden proţitek za druhý. 

 Individuálnost – kaţdý z nás proţívá danou situaci podle svého. 

 Intencionálnost – proţitek je neoddělitelný od svého obsahu. 

 Nepřenositelnost  - proţitek je ryze individuální, není moţné jej přenést. 

 Komplexnost – pro získání silné proţitkovosti je nutné zapojit tělesné i 

duševní charakteristiky (Hanuš, Chytilová, 2009, str. 12). 

 

 

1.3.1 Výchova a učení prožitkem 

 

 Záţitková pedagogika se zaměřuje především na dovednosti a postoje a je 

postavena na dvou základních principech: učení se prostřednictvím záţitku a 

rozšiřování komfortní zóny pomocí dobrodruţství.  

Komfortní zóna je oblast, kde se cítíme dobře. Je tvořena situacemi, ve kterých se 

člověk cítí bezpečně. Za normálních okolností se člověk drţí uvnitř své komfortní 

zóny, protoţe jinde se cítí nepříjemně. Pokud však člověka vystrčíme kousek mimo 

jeho komfortní zónu a poskytneme mu dostatečnou psychickou podporu, můţe nové 
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situace ovládnout a zvětšit si tak komfortní zónu. Díky tomu se bude cítit dobře ve 

více situacích a jeho ţivot bude bohatší (Diagram č. 1). 

 

Diagram č. 1 Komfortní zóna (Pelánek, 2008, str. 23) 

 

 

Výchova pomocí proţitků je chápána v různých souvislostech 

 Výchova konfrontující účastníky se silnými proţitky v aktivitách, 

obsahujících určitý stupeň rizika a dobrodruţství. 

 Motivace mladých lidí k sebevýchově za pomoci nezvyklých záţitků. 

 Návod na aktivní trávení volného času, zdolávání jednotvárnosti všedních 

dnů. 

 Překonávání hranic moţností účastníků po tělesné i duševní stránce. 

 Sebepoznávání, rozšiřování obzorů, pomoc při hledání místa ve světě. 

Zóna 

nemoţného 

 

Zóna 

ohroţení 

 

Zóna učení 

Komfortní 

zóna 
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 Místo pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi. 

 Jedinečná moţnost získávání společných proţitků ve skupině. 

(Osičková, 2009, str. 12) 

Proţitky a zkušenosti získávané v prostředí, jeţ má nejvyšší moţný proţitkový 

potenciál a kde spolupůsobí elementy odvahy, rizika a dobrodruţství, se pouţívají 

k učení a výchově. 

Jak jiţ jsem se zmiňovala v 1. kapitole, samotný proţitek ještě nestačí k tomu, aby 

se člověk něco naučil. K učení dochází díky zkoumání a zpracování zkušeností. 

Schematicky shrnuje tento přístup Kolbův cyklus (Diagram č. 2). V praxi 

záţitkových akcí se Kolbův cyklus většinou zjednodušuje na dvě fáze: zkušenost a 

reflexe (ohlédnutí, hodnocení a plán změn). 

 

 

 

Diagram č. 2  Kolbův cyklus (Pelánek, 2008, str. 22) 

 

Nejdůleţitější částí tohoto cyklu je integrace získaných poznatků. Výsledkem 

celého cyklu učení se záţitkem je nová obohacená zkušenost. 

 

 

 

 

zkušenost 

hra 

úkol 

hodnocení 

plán 

změn 

ohlédnutí 

Co se 

dělo? 
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1.4 Prvky zážitkové pedagogiky 

 

Za základní prvky záţitkové pedagogiky můţeme povaţovat dle Hanuše a 

Chytilové (2009, str. 21):  

 učitele, instruktora 

Učitelé by měli vést studenty k odpovědnosti, učení se a vedení. Měli by mít 

uspokojivé znalosti teoretických předmětů, pedagogiky, didaktiky, 

komunikace, rozvoje osobnosti, skupinové dynamiky. Měli by umoţnit 

studentům větší samostatnost ve sbírání informací a v řízení a vést je 

k aktivní a přímé zodpovědnosti za vlastní vzdělání a zdraví. 

 okamžitou, důslednou aplikaci poznatku 

Záţitková pedagogika umoţňuje okamţité pouţití vědomosti a dovednosti 

v praxi. 

 čas pro reflexi a zpětnou vazbu 

Můţeme si zvolit skupinovou nebo individuální formu. Je nezbytná pro 

uvědomění si a pochopení dané zkušenosti, ztotoţnění se s ní. Pro její pevné 

uchovávání a zaţití je třeba ji testovat v dalších činnostech. Nové zkušenosti 

mohou být aplikovány aţ na pevně zaţitém předešlém učení. 

 

 

1.5 Metody a prostředky zážitkové pedagogiky 

 

 Záţitková pedagogika pracuje s celou řadou různých metod, jejichţ počet 

s postupem času narůstá. Mezi hlavní a nejpouţívanější metody patří (Osičková, 

2009, str. 14):  

 motivace 

Význam motivace je zásadní. Cílené motivování účastníků kurzu je 

základem úspěchu. Dobře namotivovaný jedinec je „zapálený“ do hry, je 

většinou schopný dosahovat lepších a kvalitnějších výsledků své práce. 

 dramaturgie 

 Jde o promyšlenou stavbu programu, která vede k dosaţení stanoveného 

cíle. Tato metoda nám pomáhá vybírat a zařazovat do programu jednotlivé 
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aktivity a hry. Při jejich výběru by nemělo být opomenuto hledisko časové 

dotace. Cílem je opět dosaţení co největšího účinku. 

 výrazové prostředky 

Výrazové prostředky dokáţou často navodit tu správnou atmosféru, která je 

v daný moment potřeba. Mezi hlavní výrazové prostředky patří prostředí, 

hudba, ticho, barvy, pohyb, světlo nebo tma, různé vůně aj. 

 modelové situace 

Modelové situace lze navodit nejrůznějšími způsoby. Mezi nejčastější a 

nejpouţívanější patří bezesporu hry, díky kterým je moţno účastníky 

vtáhnout přímo do děje. Mezi další metody patří např. hraní rolí nebo 

inscenování nejrůznějších situací. 

 zpětná vazba 

Pro zpětnou vazbu je nejčastěji vyuţívána metoda reflexe, sebereflexe a 

hodnocení. Reflexe, která je důleţitou součástí kaţdého programu, má za 

úkol zpracovat a uzavřít cyklus záţitku (viz Kolbův cyklus). V procesu 

reflexe se účastníci vrací zpět k prováděným aktivitám, ke svým 

rozhodnutím, konfliktům a chování. Jednotlivci i skupiny se snaţí rozebrat, 

co se během dané aktivity či hry odehrálo, odnést si ponaučení, uvědomit si 

svá zásadní rozhodnutí. Zhodnocením je zde myšlen celkový pohled 

účastníků na proţitou aktivitu. 

 

Jednotlivé metody záţitkové pedagogiky by na sebe měly vzájemně časově i 

hierarchicky navazovat. D. Másilka (Osičková, 2009, str. 14) je časově rozděluje na 

dvě fáze: 

1. Fáze přípravná – pracuje s metodami tvorby a řízení týmu, volbou cílů a 

dramaturgií. Volba cílů je zde chápána jako práce s analýzou potřeb klienta. 

Uvedené metody spolu vytvářejí jakési „know-how“, se kterým se přistupuje 

k samotnému projektu. Metoda dramaturgie tvoří charakter projektu, 

zaměřuje a srovnává jednotlivé prostředky s cílem a nakonec tvoří časový 

rozvrh projektu. 

2. Fáze realizační – zde jsou důleţité metody: motivace (slouţí k aktivizaci a 

motivaci klientů a jejich dobrovolnému vstupu do aktivit programu), 
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vytváření příběhů, dějů a situací (formuje v účastnících silné autentické 

proţitky), zpětná vazba (pracuje na zvnitřnění intenzivních záţitků). 

 

Pruţnost a variabilita záţitkové pedagogiky jí určuje moţnosti velkého 

mnoţství prostředků výchovy: pohybových, uměleckých, přírodních aj. 

Charakteristickým typickým znakem a prostředkem české verze záţitkové 

pedagogiky je, jak uţ jsem zmínila, hra. V oblasti proţitku se jedná o relativně 

novou kategorii her označovanou jako „hra dospělých“. Hra není jen záleţitostí 

dětí, ale v tomto případě i mládeţe a dospělých. 

 

 

1.6 Hra jako prostředek zážitkové pedagogiky 

 

 V kaţdodenní pedagogické praxi je hra nenahraditelným prostředkem 

výchovy. Jejím pouţíváním navozujeme situace, příběhy, děje, role, ve kterých se 

jedinec či skupina rozvíjí a roste vědomostně, dovednostně, ale především 

zkušenostně. Hra je prostředkem, kterým ověřujeme své teoretické poznatky, 

úroveň dovedností, ţivotní zkušenost. Ve hře pověřujeme své názory, hodnoty a 

postoje, ale získáváme současně poznatky o sobě, o druhých a okolním světě. 

Vţdyť jiţ známá škola hrou Jana Amose Komenského povaţuje hru za ideální 

prostředek výchovy. 

 Hra je také nesmírně širokou oblastí, do které řadíme celou řadu aktivit a 

činností. 

Ve sféře záţitkové pedagogiky umoţňuje hra proţívat. Základem pro moţnou 

změnu osobnosti se tak stávají zkušenosti, které vycházejí z vlastního a jedinečného 

proţívání.  

 Co je cílem hry? Cílem hry je řečeno, kudy, jak a kam se bude hrou 

směřovat. Cíl musí být jasně a přesně definovatelný a měl by maximální měrou vést 

a přispívat k růstu a rozvoji osobnosti jedince. Hru chápeme jako jeden 

z nejideálnějších prostředků harmonického rozvoje osobnosti. 
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1.6.1 Klasifikace her 

 

 Klasifikací a tříděním her se jiţ v minulosti zabývalo mnoho autorů. A dá se 

říci, ţe co autor, to i jiný pohled na vymezení pojmu hra a její klasifikace. Hru 

chápeme nejen jako zábavu, ale i jako prostředek k rozvoji celé osobnosti. Hry se 

tak mohou dělit podle desítek různých specifik, např. podle prostředí, charakteru 

hry, podle cílových skupin, záměru, … 

 

 Z pedagogického hlediska bychom mohli rozlišit hry: 

 Didaktické, které přinášejí účastníkovi výuky především určité poznání a 

vědomosti. 

 Výchovné, které kladou důraz na proţitek, záţitky, city, emoce a zkušenost. 

 Tvořivé, jeţ si za hlavní cíl dávají rozvoj tvořivosti, fantazie a kreativního 

myšlení (Vlachová, 2012, str. 9). 

Pro účely zážitkové pedagogiky je nejvhodnější klasifikace dle funkce hry, tzn., 

jaký výchovný cíl hra sleduje a jakou část osobnosti rozvíjí. Níţe uvedená 

klasifikace je vymezena Prázdninovou školou Lipnice: 

 hry na rozvoj intelektu 

 hry na rozvoj tvořivosti 

 hry na rozvoj sociálních dovedností 

 hry na rozvoj motoriky a pohybových dovedností 

 hry na rozvoj vůle 

 hry na rozvoj sebepojetí 

 hry kombinované 

 hry speciální (Hrkal, Hanuš, 2002, str. 31) 

Jan Neuman ve své knize Dobrodruţné hry a cvičení v přírodě rozděluje hry 

následovně: 

 seznamovací hry 

 ledolamky 

 zahřívací a kontaktní hry 

 hrátky a zábavné soutěţení 

 hry na důvěru 
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 iniciativní a týmové hry 

 hry na rozvoj komunikace a spolupráce 

 hry a cvičení v přírodě 

 ekohry 

 závěrečné hry a rituály 

 hry pro reflexi a závěrečné hodnocení (Neuman, 1998, str. 22) 

Hanuš a Chytilová ve své knize Záţitkově pedagogické učení dělí hry podle 

výchovných cílů na hry rozvíjející:  

 jazykovou inteligenci – srozumitelné vyjadřování, schopnost vysvětlovat 

a vyprávět souvislé příběhy 

 hudební inteligenci – schopnost vnímat tón a rytmus, zapamatovat si 

melodii, aktivní provozování hudby 

 matematicko-logickou inteligenci – výroková logika, práce s čísly, 

kombinační schopnosti 

 prostorovou inteligenci – schopnost představivosti originálních, nových 

objektů, obrazů a tvarů 

 pohybovou inteligenci – tance, zvládnutí technik různých sportů, 

pohyblivost, manuální zručnost a šikovnost při zacházení s předměty 

 intrapersonální inteligenci – vyznat se sám v sobě, být v kontaktu se 

svými pocity a emocemi a s iracionálními psychickými obsahy, 

rozlišovat mezi nimi a pouţívat informace o nich k usměrňování 

vlastních akcí 

 interpersonální inteligenci – schopnost všimnout si potřeb a záměrů 

jiných jedinců a porozumět jim, sledovat jejich náladu a temperament 

jako způsob přisuzování jejich chování v nových situacích, schopnost 

vcítění se 

 vztah k přírodě – ke všemu ţivému, schopnost vnímání celku 

Dále dělí hry: 

 kombinované – uplatňuje se a prověřuje celá osobnost 

 pomocné – jsou určené k rozehřátí, navození atmosféry, pobavení, 

uvolnění (Hanuš, Chytilová, 2009, str. 115) 

Spousta autorů pohlíţí na dělení her různě a jejich kritéria bývají velice rozmanitá. 
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2.  Skupina 

 

 Člověk je tvor společenský, který většinu svého ţivota tráví v neustálé 

interakci s ostatními lidmi. Během svého ţivota se stáváme členy nejrůznějších 

sociálních skupin. Bezesporu jedním z významných příkladů sociální skupiny je 

školní třída nebo kolektiv. A právě na jeho utváření a zdravý vývoj se zaměřují 

adaptační kurzy, které jsou vybudovány na základech záţitkové pedagogiky. 

 

 

2.1 Definice sociální skupiny 

 

 Sociální skupina je útvar tvořený různým počtem jedinců, kteří k sobě patří 

nebo jsou k sobě přiřazováni na základě určitých společných znaků. Skupina se tedy 

můţe vytvořit např. mezi jedinci se stejným myšlením, zájmy, postoji atd. 

Skupina má pro svoje členy velký význam. Jednotlivci v ní mohou 

dosahovat svých cílů, prosazovat se, zaţívat pocit sounáleţitosti a uspokojovat své 

potřeby. 

Skupiny, se kterými se na záţitkových akcích pracuje, patří do kategorie 

malé sociální skupiny. Malá sociální skupina je taková, v níţ dochází 

k pravidelnému vzájemnému kontaktu všech se všemi. Maximální počet členů se 

pohybuje okolo 30. „Ţádná skupina není úplně homogenní, všímáme si tedy jejího 

sloţení a role jednotlivců v ní. Zpravidla vzniká jádro tvořené dominantními 

postavami, na toto jádro jsou pak navázáni ostatní. Pokud se skupina rozdělí na 

několik soupeřících podskupin, signalizuje to vnitřní rozpory.“  

(Pelánek, 2008, str. 33) 

V rámci pedagogického působení během adaptačního kurzu nám zjišťování 

stavu skupiny dává cennou zpětnou vazbu o průběhu celého programu a umoţňuje 

nám další aktivity přizpůsobit skupině přímo „na tělo“.  
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2.2 Fáze vývoje skupiny neboli skupinová dynamika 

 

 Při tvorbě programů adaptačních kurzů, ale i při jiném typu pedagogického 

působení je velice dobré znát základní zákonitosti a fáze vývoje skupiny, které se 

také někdy označují jako skupinová dynamika. Jednotlivé skupiny se vytvářejí 

různě dlouho. Hodně závisí na daném prostředí, ale i na jednotlivcích samotných, 

kteří danou skupinu vytvářejí. 

 Díky znalostem vývojových fází skupiny je moţno zařazovat do programů 

kurzů různé hry a aktivity. Některé hry, které jsou špatně načasovány v rámci 

samotného programu, mohou napáchat více škody neţ uţitku či mohou účastníky 

demotivovat v dalších výkonech. 

 Nejrůznější záţitkové akce, kam patří i adaptační kurzy, poskytují dobré 

podmínky a prostředí pro plynulý vývoj skupiny. Pokud se skupina vytváří za 

běţných okolností, můţe její vývoj a přechod z jedné fáze do druhé trvat o poznání 

déle. 

 Postupné etapy vývoje skupiny rozebírá ve své knize Příručka instruktora 

záţitkových akcí Radek Pelánek. Jedná se postupně o tyto 4 fáze: 

I. orientace 

II. krize 

III. stabilizace 

IV. produktivní fáze (Pelánek, 2008, str. 34) 

 

V následujícím textu se pokusím stručně objasnit, co se v konkrétní fázi 

odehrává a jak se skupina v daném období svého vývoje projevuje. 

 

 

I. fáze – orientace 

Dochází ke vzniku skupiny. Formují se vztahy, lidé se poznávají. Panuje 

nejistota. Skupina je tvořena jednotlivci, skupinové role zatím nejsou rozděleny. 

Jednotlivci hledají svoji roli ve skupině. Konflikty jsou včas umlčovány, panují 

uměle pěkné vztahy. Vztah k instruktorům je kladný, instruktor je autorita, má 

pozitivní roli. V této fázi vytváříme vstřícnou atmosféru a usnadňujeme poznávání. 
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II. fáze – krize 

Dochází ke konfliktům, ke střetu různých názorů. Skupinové role jsou jedním 

z hlavních témat skupiny. Dochází k přijímání a opouštění rolí. Skupina je 

rozdělena na malé podskupiny, vnitřní struktura je dynamická. Instruktor je vnímán 

negativně. V této fázi uvádíme hry zahrnující reflexi, při níţ si skupina můţe 

vyříkat problémy. Další vhodnou aktivitou jsou soutěţivé hry, při kterých se 

odbourává napětí. Komunikační hry pak pomohou jednotlivcům dobře vyjadřovat 

své postoje a myšlenky. 

 

III. fáze – stabilizace 

Skupina se stabilizuje. Dochází k přijímání rolí, hlavní role jsou jiţ vyjasněny. 

Utvrzuje se skupinová struktura. Spolupráce v rámci skupiny se zintenzivňuje. 

Podskupiny se rozpouštějí, vzniká jedna velká skupina bez jasného vnitřního dělení. 

Instruktor je vnímán jako partner, a ne uţ jako autorita. Vhodné aktivity v této fázi 

jsou sloţité úkoly pro celou skupinu, které si vynucují zapojení všech členů a ve 

kterých se vyuţijí různé role. Z dalších her jsou vhodné různé aktivity, při nichţ se 

projeví kreativita či důvtip skupiny. 

 

 

IV. fáze – produktivní fáze 

Skupina jiţ tvoří pevný celek se společným cílem. Role jednotlivců a skupinové 

procesy jsou jasné. Dochází k maximálnímu vyuţití silných stránek jednotlivců. 

Komunikace je otevřená. Konflikty existují, nejsou však vnímány negativně, ale 

jako příleţitost k rozvoji. Instruktor ustupuje do pozadí, stává se členem skupiny. 

Skupina přebírá odpovědnost sama za sebe, instruktor můţe být aţ přebytečný. 

V poslední fázi si jiţ můţeme dovolit zařadit jakoukoliv hru. Díky dokonalé 

spolupráci a komunikaci můţeme hrát i náročnější hry, při kterých se projeví 

skupina jako celek. 
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2.3 Sociální klima ve třídě 

 

 „Při interakci v kterékoliv lidské skupině existuje cosi nehmatatelného, ale 

silně jednotlivci pociťovaného, co bývá označováno jako nálada, ovzduší, 

atmosféra, klima apod.“ (Průcha, 2009, str. 333) 

Podle Průchy představuje klima třídy dlouhodobější sociálně-emocionální naladění. 

Jsou v něm obsaţeny emocionální odpovědi ţáků určité třídy na události a působení 

učitelů ve třídě. Dělí jej na klima aktuální (fakticky existující) a klima preferované, 

coţ je takové, jaké si přejí ţáci i učitelé. (Osičková, 2009, str. 20) 

 Organizátoři i lektoři adaptačních kurzů mají jeden hlavní cíl, a tím je práce 

se skupinou a vytváření pozitivních vztahů v rámci kolektivu. Právě adaptační 

kurzy mají za úkol působit na kolektiv a vytvořit vhodné prostředí pro vývoj 

zdravého a přátelského klimatu ve třídě. 

 Jak se ve třídě vlastně takové klima vytváří? Názory jsou různé. Na jedné 

straně jsou povaţováni za hlavní činitele třídního klimatu samotní ţáci, jejich 

vlastnosti a chování. Na straně druhé je učitel, který svým jednáním, vystupováním 

a pedagogickým působením můţe ovlivňovat třídu jako celek. 

 Aby se mohlo ve třídě vytvářet zdravé sociální klima, je potřeba, aby kaţdý 

jedinec či ţák plně uspokojil své potřeby, neboť pouze spokojení a stabilní jedinci 

mohou tvořit plně fungující kolektiv bez jakýchkoliv projevů rizikového chování 

(Tabulka č. 3). 

 

 

Potřeba seberealizace 

Potřeba uznání, úcty 

Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Základní tělesné, fyziologické potřeby 

Tabulka č. 3 Maslowova pyramida lidských potřeb 
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3. Adaptační kurz 

 

 V poslední době si mnohé ze základních, ale i středních a vysokých škol volí 

jako prostředek pro stmelování nových i stávajících kolektivů tzv. adaptační kurzy. 

Adaptační kurzy se ukázaly jako nejvhodnější a nejefektivnější metoda, při které je 

často a snadno dosahováno poţadovaných cílů.  

Hlavním úkolem těchto kurzů je zlepšování a upevňování mezilidských 

vztahů, zlepšení komunikačních dovedností a v neposlední řadě i v nově 

vznikajících kolektivech navazování nových pevných přátelství. Tyto kurzy rovněţ 

pomáhají účastníkům (ţákům, studentům, učitelům, lektorům) vytvořit si lepší 

přehled o vlastnostech a schopnostech jak jednotlivců, tak i celé skupiny. K tomuto 

účelu se vyuţívají přesně cílené aktivity, při kterých by mělo docházet ke zlepšení 

vztahů a komunikace ve skupině. Hlavním cílem adaptačního kurzu je tedy 

vytvoření fungující skupiny a zároveň také odstranění moţných zárodků rizikového 

chování. 

Hlavní cílovou skupinou pro adaptační kurzy jsou kolektivy, které se nově 

utvářejí a formují. Nejčastěji to bývají kolektivy ţáků šestých tříd na základních 

školách, primy na niţších stupních gymnázií a první ročníky středních, ale i 

některých vysokých škol.  

Adaptační kurzy jsou většinou několikadenní a často probíhají mimo běţné 

školní prostředí. Hlavním důvodem je fakt, ţe ţádný z účastníků není s prostředím 

nijak spojen, a všichni tudíţ mají stejné výchozí podmínky. Je rovněţ prokázáno, ţe 

se v tzv. neutrálním prostředí cítí jedinci lépe a dokáţou se i lépe vyhranit. 

Chování jednotlivých členů skupiny v průběhu aktivit a her by měl sledovat 

nejenom třídní učitel, který by si měl postupně vytvořit „obrázek“ o své nové třídě, 

ale i zkušený psycholog, který dokáţe jednotlivé situace rozebrat, vyhodnotit a 

případně i zachytit začínající projevy jakéhokoliv neţádoucího chování. 

Co se týká jednotlivých kurzů, je moţno se setkat s jejich nejrůznějšími 

programy a pojetími. Některé jsou zaměřené spíše na seznámení nových členů 

kolektivu a jejich stmelení, jiné do své náplně zahrnují i aktivity preventivní, kde je 

patrná snaha odstranit z nově vznikajícího kolektivu moţné prvky neţádoucího 

rizikového chování. Ideálem by pak mělo být spojení těchto dvou výše 

zmiňovaných pojetí. 
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Adaptační kurz si můţe organizovat škola samotná nebo si můţe zajistit 

některou z organizací, která se na pořádání záţitkových a adaptačních kurzů 

specializuje. V České republice se během posledních deseti let nabídka takovýchto 

organizací poměrně rozmohla a dá se říci, ţe kaţdá škola má ve svém okolí 

nějakou, se kterou lze adaptační kurz uskutečnit. 

První akce s daným zaměřením se uskutečnily pod vedením instruktorů 

Prázdninové školy Lipnice v roce 1989. Tímto vznikl Projekt GO! Časem se jejich 

aktivity rozrostly o další projekty týkající se studentské iniciativy, rozvoje a 

aktivního podílení se na ţivotě školy. V roce 1997 vzniká občanská sdruţení Hnutí 

GO!, které všechny uvedené činnosti zastřešuje. 

Ale jak jsem jiţ uvedla, realizaci adaptačních kurzů se dnes věnuje široký 

okruh sdruţení a organizací. Patří sem Domy dětí a mládeţe, cestovní kanceláře, 

sdruţení a mnoţství neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeţí. 

(Vlachová, 2012, str. 15-16) 

 

 

3.1 Definice adaptačního kurzu 

 

 Stejně jako existují různá pojetí a moţnosti uchopení realizace adaptačních 

kurzů, existuje i mnoţství nejrůznějších definic adaptačního kurzu. Pojem adaptační 

kurz jako takový se poprvé objevil v  90. letech minulého století, i kdyţ záţitková 

pedagogika, kterou kurzy aplikují, je známá mnohem déle. 

 

Vybrané definice adaptačních kurzů: 

 

 Adaptační kurzy slouţí k tomu, aby studentům a třídnímu učiteli umoţnily 

před nástupem do školy vzájemné poznání na fyzické a emocionální rovině, vytvořit 

sociální vazby a nalézt své místo ve skupině. Urychlují adaptaci studentů prvního 

ročníku středních škol na nové prostředí a podílí se na co nejrychlejším zapojení 

studentů do ţivota školy, navození atmosféry radosti, tvůrčí spolupráce, tolerance a 

vzájemné úcty ve skupině. Pomáhají také vytvořit novou kvalitu vztahu mezi 

studentem, jeho rodiči a učitele. (Kudláček, Valentová, Magerová, 2004, str. 14) 
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Článek těchto autorů se věnuje problematice zapojení osob se zdravotním 

postiţením do programů záţitkové pedagogiky. Z výše uvedené definice není 

patrné, ţe se jedná o kurzy určené specificky pro osoby s postiţením. Nicméně si 

myslím, ţe se stále častěji setkáváme s ţáky s postiţením na běţných školách a ti se 

také stávají nedílnou součástí skupiny na kurzu. Integrace je v tomto smyslu 

chápána jako poznávání zvláštních potřeb postiţeného spoluţáka, učení se 

vzájemné komunikaci a nastavování skupinových norem. 

 

 „Adaptační soustředění poskytují jedinečnou moţnost hlouběji se poznat a 

stmelit v rámci třídy. Procesy vzájemného poznávání a sbliţování, které ve škole 

trvají většinou měsíce, je zde moţné nastartovat a významně urychlit během 

několika dní.“ (Dubec, 2007, str. 4) 

 

 Adaptační kurzy jsou akce určené pro nové třídy, případně i pro třídy, které 

uţ se znají. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj 

komunikace, poznání ostatních i sebe. (Pelánek, 2008, str. 13) 

 

 

3.2 Pět pilířů adaptačního kurzu 

 

Adaptační kurzy napomáhají vzájemnému poznávání a sbliţování ţáků. 

Tento proces ve škole trvá většinou dlouhé měsíce. Díky adaptačním kurzům lze 

tento proces výrazně urychlit. Aby kurz splňoval všechny stanovené cíle, je nutné, 

aby byl vystavěn na pevných základech. 

 

 1. pilíř = pobyt mimo školu 

Jako základní prvek adaptačního soustředění vnímáme změnu prostředí. 

Samotným vytrţením ţáků z prostředí školy a domova je moţné často 

dosáhnout jejich odlišného proţívání a chování. 

 2. pilíř = společné prožitky 

Metodami vedoucími k cílům adaptačního soustředění jsou metody 

záţitkové pedagogiky. Jde o to, aby ţáci prošli řadou aktivit, ve kterých 
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sami něco dělají. Tyto aktivity v nich vyvolají řadu proţitků. Díky nim je 

moţné naplnit stanovené cíle. 

 3. pilíř = spolupráce 

Osvědčenými prostředky pro stmelení skupiny jsou aktivity, ve kterých ţáci 

řeší dané úkoly díky intenzivní spolupráci. 

 4. pilíř = čas pro sebe 

Časem pro sebe se rozumíme dobu, během které se ţáci mohou bavit, jak 

chtějí. Právě moţnost popovídat si se spoluţáky anebo si s nimi zasportovat 

patří mezi plnohodnotné cíle adaptačního soustředění. Z tohoto důvodu jsou 

mezi jednotlivými bloky programu vţdy delší časové pauzy, které slouţí 

k nestrukturovanému trávení tohoto času. 

 5. pilíř = provázející přístup 

Provázející přístup je zaloţen na respektující komunikaci, stanovuje pevné 

hranice na straně jedné a podporuje vlastní aktivitu ţáků na straně druhé. 

(Dubec, 2007, str. 4) 

 

3.3 Hlavní cíle adaptačních kurzů 

 

 V globálu je cílem těchto kurzů adaptace na nové klima školy, třídy a 

seznámení se mezi sebou navzájem i s třídním učitelem. Kaţdá instituce 

specializující se na pořádání adaptačních kurzů má ve své nabídce vytyčeny stejné 

nebo podobné cíle svých aktivit na pobytu. Daly by se shrnout do několika hlavních 

bodů: 

 umoţnit nové skupině spoluţáků i jejich třídnímu učiteli vzájemné poznání 

ve formální i neformální, fyzické a emocionální rovině 

 vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině 

 urychlit adaptaci ţáků/studentů na nové prostředí, zapojit je do ţivota školy 

 navodit atmosféru tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve třídě 

 podpora porozumění individuálním zvláštnostem jedinců třídy 

 odbourávání existujících negativních bariér v kolektivu 

 poznávání a prohlubování vlastních schopností, dovedností, postojů 

 získávání důvěry i sebedůvěry 

 motivaci k dalšímu studiu a rozvíjení sebe sama 
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 práci s případnými projevy neţádoucího chování v kolektivu a jejich 

prevence (Vlachová, 2012, str. 18) 

 

 

3.4 Program adaptačního kurzu 

 

 V literatuře lze najít stovky různých her. Není tedy problém akci nějak 

naplnit. Pokud ovšem chceme vytvořit program, který bude pro účastníky zajímavý 

a přínosný, nemůţeme se spokojit s nahodilým výběrem. Musíme vybrat hry tak, 

aby směřovaly ke zvolenému cíli, aby namáhaly tělo i ducha, aby vedly ke smíchu i 

k zamyšlení. „Musíme hry poskládat do správné posloupnosti, aby do sebe 

zapadaly, vhodně na sebe navazovaly a přitom se vzájemně doplňovaly. Akce má 

mít rytmus, spád a gradaci, má to být vyleštěný krystal, a ne slepenec.“ 

(Pelánek, 2008, str. 63) 

 Správné sestavení programu pro adaptační kurz i jakoukoliv jinou akci pro 

děti či dospělé je však umění, kdy se prokáţe osobnost a schopnosti organizátora. 

Sehrání jedné špatné hry nebo špatně načasované můţe pokazit výsledný efekt celé 

akce a účastníci si patrně neodvezou domů to, co bylo původně zamýšleno. 

 Umění, jak správně sestavit akci, která má „hlavu i patu“, se nazývá 

dramaturgie. Skladba samotného programu úzce souvisí s fázemi akce: úvod, 

vrchol, zvolnění, závěrečný vrchol. Akce by měla postupně gradovat. Protoţe však 

dlouhodobá gradace není udrţitelná, doporučuje autor zařadit u delších akcí vrchol 

zhruba v půlce akce, po kterém následuje zvolnění. Závěr akce by však měl stoupat 

do dalšího vrcholu (Pelánek, 2008, str. 70). 

 

 

3.4.1 Skladba programu adaptačního kurzu 

 

 V odborné literatuře nelze nalézt stanovená pravidla realizace adaptačních 

kurzů. Organizátor akce se můţe při tvorbě programu pouze řídit principy záţitkové 

pedagogiky, které lze aplikovat do základů skladby daného programu.  

 Kaţdá organizace či kaţdý jednotlivec můţou k realizaci programu 

přistupovat jinak, a proto je téměř nemoţné určit jednotnou náplň kurzu, jeho 
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organizaci a skladbu. Pokud bychom srovnali několik vybraných adaptačních kurzů, 

zjistíme, ţe co organizátor, to i jiné nápady, myšlenky a způsob uchopení. 

  

Shrnula bych nejdůleţitější zásady: 

 kaţdá akce by měla být pečlivě připravena a přípravě samotné je důleţité 

věnovat dostatečné mnoţství času 

 program by měl být přizpůsoben moţnostem cílové skupiny 

 vţdy je důleţité stanovit si cíle, kterých chceme v rámci kurzu dosáhnout 

 podle cílů poté sestavujeme program celého kurzu 

 při vytváření programu akce by mělo být hleděno na místo konání a jeho 

maximální vyuţitelnost 

 pokud tvoříme program, který trvá déle neţ tři dny, je vhodné určit si kromě 

tématu i příběh, který se bude prolínat po celou dobu konání, a jednotlivé 

hry budou provázány do jedné linie 

 kratší kurzy mít konkrétní příběh nemusí, ale měly by mít jakési zastřešující 

téma, které by mělo být účastníky snadno poznatelné (př. spolupráce, 

komunikace) 

 důleţitou roli hraje úvodní motivace, od které se odvíjí celý kurz 

 program by měl být pestrý, a proto by se v něm měly střídat hry 

nejrůznějších zaměření 

 sledujeme základní princip od jednoduchého ke sloţitému, od konkrétního 

k abstraktnějšímu 

 na začátku akce zařazujeme hry soutěţivé, s jasnými jednoduše 

uchopitelnými pravidly a s vysokým tempem 

 ke konci akce zařazujeme hry komplikované či méně strukturované; 

upřednostňujeme spolupráci před soutěţením a volnější tempo 

 na začátek akce plánujeme kolektivní hry, při nichţ se vytváří skupina, 

uprostřed soutěţivé hry pro týmy a ke konci upřednostňujeme hry 

orientované na jednotlivce; na úplný závěr se vracíme ke kolektivním hrám 

 po psychologicky náročných hrách necháváme čas na dozvuk, nezařazujeme 

je úplně na konec akce 

 ráno a dopoledne zařazujeme pohyb, běhání, neváţné hry 



29 

 

 odpoledne by měly být zařazeny spíše hry zaměřené na tvořivost, myšlení, 

diskuzi 

 na večer plánujeme hry s tajemnou atmosférou, nebo naopak akční hry 

v terénu 

 noc vyhradíme na spánek; noční hra můţe být zpestřením, ale rozhodně není 

nutností 

 po jídle necháme čas na vytrávení; těsně po jídle můţeme zařadit nenáročný 

program (např. manuální tvoření), ale nenutíme účastníky hned běhat nebo 

myslet 

 při skladbě her věnujeme pozornost návaznostem 

 v rámci programu je důleţité vymezit čas na relaxaci a odpočinek účastníků 

(Pelánek, 2008, str. 70-72) 

 

Vše, co jsem výše uvedla, není v ţádném případě závazným postupem a kaţdý, 

kdo jakýkoliv adaptační kurz pořádal, má zajisté své dobře osvědčené postupy, 

ze kterých vychází a kterými se řídí. 

 

 

3.5 Organizace týmu 

 

 Sloţení instruktorského týmu by mělo být pestré a vyváţené; měl by být 

vyváţen muţský a ţenský prvek, zastoupeny všechny důleţité týmové role, mělo by 

být komu přidělit důleţité funkce.  

 Akce adaptačního kurzu většinou nebývá připravena jedním člověkem, ale 

týmem lidí, kde kaţdý má svůj úkol, své místo. Lektor můţe během přípravy i akce 

samotné procházet různými rolemi. Jaké jsou tedy týmové role: 

 Předseda (vedoucí) – klidný, dominantní, stabilní, uznávaný. Vede tým ke 

spolupráci a k dosaţení cílů. V diskuzi nedominuje, spíše správně klade 

otázky. Jeho vedení spočívá především v sociální rovině. 

 Navrhovatel (reţisér) – činorodý, impulsivní, dominantní. Navrhuje a řídí 

práce v týmu. Vyţaduje akci, čímţ ţene tým k vyšší produktivitě. 

 Inovátor (chrlič nápadů) – inteligentní, individualistický. Má velkou 

představivost a je zdrojem inspirace. Vyhledává problémy a originálním 
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způsobem je řeší. Nezajímají ho detaily, hodnotí vše jen z globálního 

hlediska. 

 Upozorňovatel („rejpal“) – racionální, skeptický, stabilní. Hodnotí nápady, 

posuzuje řešení, varuje před chybami. Dokáţe jasně a srozumitelně 

analyzovat a argumentovat. 

 Organizátor („tahoun“) – svědomitý, disciplinovaný. Zajišťuje realizaci 

nápadů a rozhodnutí. Pracuje systematicky, bývá nepruţný a potřebuje 

impuls. 

 Objevovatel („shánil“) – společenský, čilý, přátelský. Je přímo určen 

k navazování kontaktů a získávání podpor z venku. Shromaţďuje informace 

a nápady. Nejlépe pracuje pod tlakem, dobře improvizuje. 

 Podporovatel („hasič“) – citlivý, mírný, nedominantní. Je přátelský a 

vstřícný. Umí dobře naslouchat. Stará se o dobré vztahy v týmu. 

 Dokončovatel („dotahovač“) – tichý, pečlivý, úzkostlivý. Má rád jasné 

pokyny. Stará se o dodrţování řádu a časových plánů. Vše kontroluje 

detailně. 

(Pelánek, 2008, str. 44) 

 

Zpravidla kaţdý člen týmu zastává několik rolí. Ve vyváţeném týmu by 

měly být všechny uvedené role alespoň částečně pokryty.  

 Na rozdíl od rolí jsou funkce členů týmů jasně rozděleny a definovány. Patří 

sem funkce kuchaře, zdravotníka, hospodáře, ekonoma, řidiče, dokumentátora, 

hlídače času, umělce a tzv. „zlého muţe“ (člověk s velkou autoritou u účastníků). 

 V kaţdém případě by vedení a organizování adaptačních kurzů měly 

zajišťovat kompetentní osoby, které svými vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi 

zajistí dobrý průběh a výsledky akce. 

 

 

3.6 Osvědčená pravidla pro adaptační soustředění 

 

 Na začátku adaptačního soustředění je dobré zavést několik jednoduchých 

pravidel. Cílem těchto pravidel je zajistit fyzickou i psychickou bezpečnost 
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účastníků a zefektivnit jeho průběh. Pravidla se na začátku programu sepíší a 

v případě jejich porušování je uţitečné ihned reagovat. 

 Je moţné na začátku představit pouze některá z nich a další následně zavádět 

během programu. 

Můţeme zavést například tato pravidla: 

1) PRAVIDLO STOP 

Toto pravidlo umoţňuje ţákům neúčastnit se některé z aktivit. Některé 

aktivity mají psychologický potenciál. Tyto aktivity ale nemají cíl rozebírat 

osobnost jednotlivých ţáků. Jsou pouţívány pouze s cílem rozvoje 

sociálních dovedností. Můţe tedy dojít k tomu, ţe se některému ze ţáků 

z osobních důvodů do určité aktivity nebude chtít, nebo se jej něco dotkne a 

on v ní nebude chtít pokračovat. V takovou chvíli můţe vyuţít pravidla 

STOP, na základě kterého můţe z aktivity vystoupit bez udání důvodů. Na 

danou chvíli se stává nezúčastněným pozorovatelem. 

2) DOTAZY AŹ PO INSTRUKCI 

Toto pravidlo umoţňuje klást upřesňující dotazy k jednotlivým aktivitám aţ 

po vyslechnutí celé instrukce. Jeho smyslem je předejít dotazům, které jsou 

záhy zodpovězeny. 

3) KDYŢ SE MI NĚCO NEZDÁ BEZPEČNÉ, ŔEKNU TO 

Cílem tohoto pravidla je předcházet zraněním ţákům. Kdyţ některý z ţáků 

vnímá některou aktivitu jako nebezpečnou, oznámí to vedoucímu a případně 

vyuţije pravidla STOP. 

4) OSLOVUJEME SE KŔESTNÍM JMÉNEM NEBO PŔEZDÍVKOU 

Smyslem tohoto pravidla je zavést normu vzájemného oslovování se během 

adaptačního soustředění. 

5) KDYŢ NĚKDO MLUVÍ, NECHÁME HO NEJPRVE DOMLUVIT, NEŢ 

SAMI NĚCO ŘEKNEME 

Toto pravidlo umoţňuje efektivně diskutovat ve skupině. Jelikoţ se toto 

pravidlo nejčastěji porušuje, je dobré na jeho případné nefungování 

upozorňovat hned při prvním výskytu. Můţeme si také určit nějaký signál 

pro okamţité ztišení ţáků (hvízdnutí na píšťalku, vztyčení zaťaté pěsti 

symbolizující zavřená ústa). K pouţívání tohoto signálu je moţné vyzvat i 
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samotné ţáky, aby se zvládli tímto způsobem během programu regulovat 

sami. 

6) CHODÍME VČAS 

Toto pravidlo umoţňuje maximálně vyuţívat čas věnovaný společnému 

programu. Můţeme k tomu vybrat ţáky, jejichţ úkolem je vţdy pět minut 

před začátkem programu oběhnout všechny zbylé účastníky a oznámit jim, 

ţe program za chvíli začíná. 

(Dubec, 2007, str. 5-6) 

 

 

3.7 Problémové situace 

 

Vedeme-li adaptační kurz, můţeme narazit na některá úskalí. Tady uvádím některá 

z nich: 

 Ţáci odmítají být aktivní. 

Tento stav můţe být způsoben řadou příčin (únava, nezájem o danou věc, 

zájem o něco jiného,…). V takovou chvíli je dobré celou věc nezastřeně 

otevřít a zeptat se účastníků soustředění, zdali můţeme něco pro to udělat, 

aby se to změnilo. 

 Zadaná aktivita se nepovede. 

Ţáci se například začnou hádat, nebo se váţně míněná aktivita promění v 

„komedii“. Pokud se stane, ţe ţáci proţijí aktivitu jinak, neţ měli, je jednou 

z moţností s nimi popřemýšlet, o čem to pro ně bylo a co se pro ně na tom 

případně ukázalo. 

 Rozvleklá reflexe. 

Učitel po aktivitě uspořádá „velkou reflexi, během které postupně začne 

zájem ţáků opadat. Je lepší pouţívat krátké a rychlé typy reflexí zapojující 

všechny ţáky (např. sdílení ve dvojicích, reflexe ve skupinách s formulací 

jednoho závěru a následnou prezentací tohoto závěru). 

 Stane se něco, na co jsme nebyli připraveni. 

Jeden ţák můţe urazit jiného ţáka, jiný zase uprostřed aktivity odejde od 

skupiny a odmítá komunikovat atd. V těchto případech je dobré za 

dotyčným jít a nabídnout mu, jestli si chce o tom, co se stalo, promluvit. Je 
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moţné pozastavit celou činnost a moderovat diskusi s celou třídou o tom, 

jak vzniklou situaci ţáci vnímají a co je k tomu napadá. 

(Dubec, 2007, str. 38-39) 

 

 

4. Tvorba adaptačního kurzu pro 2. stupeň základní školy 

 

 Na většině základních škol se pořádá pro ţáky 6. ročníků adaptační kurz, 

jehoţ hlavním cílem je vytvořit stabilní zdravý kolektiv, který by posléze fungoval 

v rámci druhého stupně celé čtyři roky.  

 Hlavními cíl uváděného adaptačního kurzu je stmelení třídního kolektivu, 

navázání přátelských vztahů a důvěry mezi spoluţáky, ale i mezi ţáky a třídním 

učitelem, rozvoj spolupráce, komunikace, dovedností k řešení problémových situací 

a v neposlední řadě i vytvoření základních pravidel třídy, která budou pro ţáky 

jakýmsi „zákonem“. 

 Ve své práci nyní uvádím aktivity vhodné pro adaptační kurz, který by 

odpovídal výše uvedeným pravidlům. Veškeré hry níţe uvedené jsem měla moţnost 

vyzkoušet na adaptačním kurzu, kterého jsem se účastnila jako třídní učitelka 6. 

ročníku. 

 

Rozvržení jednotlivých aktivit v rámci adaptačního kurzu (Tabulka č. 2) 

 1. den 2. den 3. den 

ráno, snídaně 

8:30 – 9:30 

zahájení  kurzu; 

vymezení pravidel 

kurzu; stručně 

nastíněný průběh 

kurzu; motivace 

budíček 

snídaně 

budíček 

snídaně 

ukončení kurzu 

dopolední blok I 

9:30 – 10:30 

rozehřívací a 

seznamovací 

aktivity a hry 

hry a aktivity 

zaměřené na 

rozvoj spolupráce 

a řešení problémů 

- 

svačina 

10:30 – 11:00 

- - - 

dopolední blok II 

11:00 – 13:00 

rozehřívací a 

seznamovací 

aktivity a hry 

hry a aktivity 

zaměřené na 

rozvoj spolupráce 

a řešení problémů 

- 
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oběd 

13:00 – 13:30 

- - - 

polední klid 

13:30 – 14:30 

VOLNO VOLNO - 

 1. den 2. den 3. den 

odpolední blok I 

14:30 – 16:30 

hry a aktivity 

zaměřené na 

rozvoj důvěry 

aktivity a hry 

zaměřené na 

společné zvládání 

náročných situací 

- 

svačina 

16:30 – 17:00 

- - - 

odpolední blok II 

17:00 – 18:30 

hry a aktivity 

zaměřené na 

rozvoj důvěry 

aktivity a hry 

zaměřené na 

společné zvládání 

náročných situací 

- 

večeře 

18:30 – 19:00 

- - - 

osobní volno 

19:00 – 19:30 

VOLNO VOLNO - 

večerní blok 

19:30 – 21:30 

hry a aktivity 

zaměřené na 

komunikaci a 

vzájemné poznání 

sebe i učitele 

aktivita zaměřená 

na zformulování 

pravidel ve třídě; 

závěrečné 

vyhodnocení 

- 

22:00 večerka večerka - 

Tabulka č. 2 

 

Doporučené činnosti, hry a aktivity uvádím v následujícím textu. 

 

 

4.1 Program adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku ZŠ Králův 

Dvůr 

 

Účastníci kurzu jsou ţáci 6. A třídy ZŠ Králův Dvůr v počtu 29. Adaptační 

kurz probíhá od středy do pátku v Rekreačním a školicím středisku Svatý Štěpán 

v Cheznovicích u Rokycan. Ubytování včetně stravy stojí 275,-Kč na den, cena za 

dopravu autobusem je 1764,-Kč. Ţáci zaplatí za celý adaptační kurz pouze 600,-Kč, 

zbytek nákladů platí škola, jelikoţ chce umoţnit i ţákům ze sociálně slabých rodin, 

aby se mohli zúčastnit.  
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Rekreační středisko je situováno do krásného lesního prostředí, nacházejícího se na 

břehu velkého rybníka.  

Součástí střediska je travnaté hřiště, venkovní zahrádka, jídelna a společenská 

místnost. Takţe ve volném čase si ţáci mohou zahrát fotbal, volejbal či basketbal. 

Dovolí-li to počasí, vykoupou se v rybníku nebo si jen tak posedí na čerstvém 

vzduchu na venkovní zahrádce. Při nepříznivém počasí můţeme k aktivitám vyuţit 

společenskou místnost. 

Hlavními cíli uváděného adaptačního kurzu je stmelení nového třídního 

kolektivu, navázaní přátelských vztahů a důvěry mezi spoluţáky, ale i mezi ţáky a 

třídním učitelem, rozvoj spolupráce, komunikace a dovednosti k řešení 

problémových situací a v neposlední řadě i vytvoření základních pravidel třídy, 

která budou pro ţáky jakýmsi „zákonem“. 

 

Rozvržení jednotlivých aktivit v rámci adaptačního kurzu 

 

1. den 

Po příjezdu do rekreačního střediska v dopoledních hodinách jsou ţáci ubytováni. 

Poté jsou seznámeni s organizačním týmem kurzu (vedoucí kurzu, třídní učitel a 

zdravotník), s jeho hlavní náplní a cílem, a v neposlední řadě jsou vymezena 

pravidla kurzu (bezpečné chování, reţim dne, prohlídka a pravidla objektu, kde se 

kurz koná). Je třeba se ujistit, ţe ţáci porozuměli stanoveným pravidlům a budou se 

jimi řídit. 

 

Pro úvod zvolíme zábavné a nenáročné aktivity, díky kterým se ţáci lépe poznají a 

začnou spolupracovat. 

 

Házení míčkem 

Skupina se rozestaví do kruhu. Úkolem skupiny je házet si míčkem vzájemně mezi 

sebou tak, aby se všichni vystřídali. Kaţdý, kdo drţí míček, musí vyslovit jméno 

toho, komu míček hází. Hra by se měla postupně zrychlovat kolo od kola (pro 

zpestření na závěr můţeme v kruhu nechat ţáky házet dvěma či více míčky 

najednou). 
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Kdo chybí? 

Skupina stojí v kruhu. Instruktor vyzve ţáky, aby se otočili zády směrem do kruhu a 

zavřeli oči. Poté vybere jednoho ze ţáků a odvede ho do středu kruhu, kde jej 

schová pod deku, aby nebyl vidět. Poté vyzve zbytek skupiny, aby se otočil a 

otevřel oči. Úkolem skupiny je zjistit, kdo chybí v kruhu a je ukrytý pod dekou 

uprostřed. (Instruktor můţe během hry měnit rozestavění hráčů v kruhu, aby hádání 

ztíţil. Mezera po chybějícím jedinci by neměla být v kruhu znatelná.) 

 

Řazení skupiny 

Skupina se nahodile postaví vedle sebe. Úkolem jednotlivců bude seřadit se co 

nejrychleji, např. abecedně podle prvního písmene, na které začíná jméno kaţdého 

z nich, aniţ by při této aktivitě pouţili verbální komunikaci. Další řazení můţe být 

například podle měsíce narození, výšky, délky vlasů apod. U některých řazení 

(např. řazení podle výšky) je moţno ţákům zavázat oči, aby se hra ještě ztíţila. 

Pozn.: Tato aktivita bývá někdy také nazývána tanec na kládě, neboť ji je moţno 

realizovat na kládě, padlém stromě atd. Uvnitř je moţno vyuţít lavičky nebo ţidle 

sraţené k sobě. 

 

Gordický uzel 

Skupina vytvoří kruh tak, aby se jednotlivci navzájem dotýkali rameny. Na pokyn 

instruktora ţáci předpaţí svoji levou ruku a uchopí ruku některého ze spoluhráčů 

(nesmí to být soused). To samé pak udělají i s pravou rukou. Tomuto propletenci 

rukou se říká gordický uzel a úkolem skupiny je jej rozplést tak, aby opět utvořila 

kruh (je povoleno stát i zády do kruhu). 

Pozn.: Pokud se zdá uzel nerozmotatelným, můţe instruktor povolit rozpojení jedné 

dvojice rukou. 

 

Dopolední blok je rozdělen na dvě části, mezi kterými se ţáci nasvačí. Druhá část 

dopoledního bloku je zakončena obědem a následuje polední klid. 

 

V 14:30 hodin je zahájen odpolední blok. Hry v odpoledním bloku jsou zaměřené na 

rozvoj důvěry. Tyto hry jsou velice důleţité pro vytvoření důvěry mezi členy 
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kolektivu. Ačkoliv se zdají jednoduché, vytvářejí pevnou půdu pro bezproblémovou 

spolupráci v týmu. 

 

 

Pád do neznáma 

Tato aktivita je vhodná pro rozvoj důvěry v rámci kolektivu. Vybraný jedinec se 

postaví na vyvýšené místo (např. pařez, niţší zídka, hromada kamení či dřeva, 

švédská bedna, …). Zbytek skupiny se postaví za něj ve dvou řadách proti sobě na 

vzdálenost předpaţených rukou. Se svým sousedem se dotýkají rameny (hlava by 

měla být mírně zakloněná a jedna noha lehce zakročená). Z předpaţených rukou 

vytvoří jakýsi pevný zip, díky kterému zachytí padajícího spoluţáka. 

Průběh pádu: Vybraný jedinec se zeptá skupiny: „Jste připraveni?“ Skupina odpoví: 

„Jsme připraveni.“ A začne odpočítávat: tři, dva, jedna. Poté se ozve „můţeš 

skočit“. Skupina jedince zachytí, můţe ho chvíli pohoupat a pak jej opatrně poloţí 

na zem. 

 

Ulička důvěry 

Ţáky rozestavíme do dvou řad proti sobě na vzdálenost předpaţení a tím vytvoříme 

pomyslnou uličku. Ţáci mají za úkol rozběhnout se a proběhnout uličkou, která je 

uzavřená ostatními ţáky, kteří mají předpaţené ruce. Ruce připaţí kaţdá dvojice aţ 

v momentě, kdy je jejich kamarád těsně před nimi. (Můţe si vyzkoušet proběhnout 

uličkou i třídní učitel). 

Pozn.:  Kaţdý by měl po svém výkonu zhodnotit, jak si vedl a zda zpomalil či 

nikoliv a proč. 

 

Poslepu 

Ţáky rozdělíme do skupinek po pěti aţ šesti. Jeden ze skupiny je zvolen jako vůdce 

a jeho úkolem je provést za co nejrychlejší čas skupinu svých kamarádů, kteří 

oslepli (mají zavázané oči šátkem) z temného a nepřístupného lesa zpět domů do 

bezpečí. Vůdce se nesmí skupiny dotýkat, ale smí ji pouze slovně navigovat. Trasa 

můţe být zvolena v lese nebo ji můţeme vytvořit třeba na hřišti nebo na louce 

pomocí uměle postavených překáţek. 
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Kolébka 

Ţáky rozmístíme do dvou řad proti sobě, přičemţ dva sousedé v řadě se dotýkají 

rameny. Na pokyn instruktora všichni pokleknou na jedno koleno, předpaţí a chytí 

spoluţáka, který stojí naproti, pevně za ruce, čímţ vytvoří jakousi kolébku. 

Vybraný ţák si do takto vytvořené kolébky lehne a nechá se spoluţáky oparně 

několikrát pohoupat dopředu a dozadu. Takto by se měli vystřídat všichni.  

Pozn.: Hra probíhá v absolutním tichu a soustředění. 

 

Odpolední blok je také rozdělen do dvou částí, mezi kterými se ţáci nasvačí. Druhá 

část odpoledního bloku je zakončena večeří v 18:30 hodin. Do 19:30 hodin mají 

ţáci osobní volno. Poté je zahájen večerní blok. Hry ve večerním bloku jsou 

zaměřené na komunikaci a vzájemné poznání sebe i učitele. 

Dalším z mnoha úkolů adaptačního kurzu je vytvořit pozitivní vztah mezi ţáky 

samotnými, ale i mezi nimi a jejich třídním učitelem. Tyto vztahy by ale nefungovaly 

bez vzájemného poznání a sblíţení. 

 

Křeslo pro hosta 

Při této aktivitě pokládají ţáci třídnímu učiteli otázky. Kaţdý ţák obdrţí jeden aţ 

dva malé papíry, na které napíše vţdy jednu otázku, kterou by chtěl poloţit svému 

učiteli. Poté lektor vybere všechny papírky s dotazy a vloţí je do klobouku, koše či 

krabičky a předá je učiteli. Ten postupně vytahuje jednotlivé otázky a odpovídá na 

ně (učitel má právo neodpovědět na otázku, která se mu nezamlouvá). 

 

Fáma 

Kaţdý ze ţáků obdrţí dvě kartičky z tvrdého papíru. Na jednu napíše svoje křestní 

jméno, na druhou pak tři informace o sobě, které jej charakterizují. Kartičky 

s charakteristikami nechávají ţáci leţet na místě a se svým jménem se, po zahájení 

aktivity, začínají setkávat se svými kamarády. Při prvním setkání se ţáci vzájemně 

představí jménem a vysloví své tři charakteristiky. Poté si kartičky se jménem 

vymění. V tu chvíli se z nich stává osoba z kartičky a při dalším setkání se jako ona 

představí a vysloví její zapamatovanou charakteristiku. Tento postup se několikrát 

opakuje. Po ukončení aktivity se kaţdý ze ţáků vrací na své původní místo a pokusí 
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se charakterizovat toho jedince, jehoţ jméno mu zůstalo jako poslední v ruce. 

Postupně se tak vystřídají všichni. 

Pozn.: Při této aktivitě je názorně ukázáno, jak se mohou předávané informace 

velice rychle zkreslit a překroutit, a to následně můţe vést k nedorozuměním a 

konfliktům. Proto je vhodné na tento fakt upozornit a zdůraznit, ţe kaţdý by si měl 

svůj názor vytvářet sám a ne se řídit tím, co kdo říká, pokud to není ověřené. 

 

V 21:30 hodin jsou večerní aktivity ukončeny a ţáci se připravují na večerku, která 

je ve 22 hodin. 

 

2. den 

V 8 hodin mají ţáci budíček, od 8:30 do 9:30 hodin je snídaně a příprava na 

dopolední blok. 

V dopoledním bloku děláme hry a aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a řešení 

problémů. 

 

Pavučina 

Mezi dvěma většími stromy vytvoříme ze silnějšího provazu či lezeckého lana 

pavoučí síť, kterou by mělo tvořit alespoň tolik ok, kolik je ţáků ve skupině. Síť by 

se neměla dotýkat země. Úkolem skupiny je se v co nejrychlejším čase dostat skrze 

pavoučí síť na druhou stranu, aniţ by se kdokoliv dotkl sítě (za kaţdé dotknutí se 

k výslednému času přičítají trestné minuty). Kaţdý ţák má své oko, kterým uţ po 

něm nikdo jiný prolézat nesmí. 

 

Bezruká štafeta 

Ţáky rozdělíme do skupin asi po deseti. Kaţdá skupina utvoří zástup. Úkolem 

skupiny je v co nejrychlejším čase přemístit z místa A do místa B předem určený 

předmět. Zádrhel je v tom, ţe to skupina musí provést bez pouţití horních končetin. 

Po odstartování musí první člen skupiny uchopit předmět z podloţky a předat 

dalšímu. V momentě, kdy drţí předmět poslední člen, hra končí. 
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Čísla 

Tato hra by měla probíhat na louce či větším hřišti. V jedné části hrací plochy 

rozhází lektor kartičky s čísly tak, aby byla čísla dobře viditelná a náhodně 

rozmístěná ve vymezeném prostoru. Na druhé straně se vytvoří dvě aţ tři druţstva 

podle počtu hráčů. Hra začíná v momentě, kdy lektor vyřkne hledané číslo. První 

v pořadí v druţstvech vybíhají a snaţí se co nejrychleji objevit kartičku s daným 

číslem. V momentě, kdy ji jeden z hráčů najde, zavolá „mám“ a zvedne ji nad 

hlavu, první kolo končí a druţstvo s nalezeným číslem získává bod. V dalším kole 

hledají druzí v pořadí z kaţdého druţstva jiné číslo atd. Vítězí to druţstvo, které má 

nejvyšší počet nalezených čísel. Spoluhráči si během hry mohou sdělovat polohu 

jednotlivých čísel tak, aby se zjednodušilo hledání. 

Pozn.: Místo čísel můţe instruktor pokládat různé otázky, jejichţ řešením je dané 

číslo. (Kolik má pavouk nohou?, Kolikátého července byl upálen Mistr Jan Hus?,  

…) 

 

Časový rozvrh dne je stejný jako předešlý den.  

 

V odpoledním bloku jsou na programu aktivity zaměřené na společné zvládání 

náročných situací. 

 

Přechod přes řeku krokodýlů 

Úkolem skupiny po cca 8 – 10 členech je dostat se přes řeku plnou nebezpečných 

krokodýlů s maximálním počtem 3 pouţitých pevných bodů v řece (ostrůvků). Řeku 

vyznačíme na zemi pomocí provazů, švihadel, oblečení nebo větví. Řeka by měla 

být široká tak, aby bylo moţno ji zdolat (cca 2 – 2,5 m). Pokud se některý ze členů 

skupiny dotkne „vody“, začíná celá skupina znovu od začátku. 

 

Cestou necestou 

Cílem této hry je v co nejrychlejším čase zdolat vymezenou trasu v členitém terénu 

(ideální je les) a splnit během cesty drobné úkoly. Nic ale není tak jednoduché, jak 

se zdá. Členové druţstva jsou během hry svázaní provázkem za ruce či nohy, 

někteří mají ještě navíc zavázané oči a jako svůj ţivot si nesou nafouknutý balónek. 

Kaţdé druţstvo si před závodem zvolí jednoho „vůdce a průzkumníka“, který není 
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svázaný a můţe tak předem mapovat terén a vymýšlet nejrůznější strategie pro 

plnění úkolů, který se ovšem sám nemůţe fyzicky účastnit. Vítězí to druţstvo, které 

celou trasu zdolá nejrychleji a s nafouknutým balónkem. 

 

Lyže obra Koloděje 

K této aktivitě potřebujeme 2 prkna s délkou 2 – 3 metry, na kterých jsou při 

vnějších hranách připevněná lana podle počtu účastnících se „lyţařů“. Ti se postaví 

v řadě za sebou na prkna, aby kaţdý měl jednu nohu na levém a jednu nohu na 

pravém. Úkolem skupiny na prknech je dát se do pohybu a zdolat vymezenou 

překáţkovou dráhu v co nejrychlejším čase. Součástí dráhy můţe být slalom, 

překročení klády apod. 

 

Aktivity ve večerním bloku jsou zaměřené na zformulování základních pravidel ve 

třídě. 

V průběhu adaptačního kurzu a jednotlivých aktivit ţáci zjistili, co v nově 

vytvořeném kolektivu funguje a co naopak nefunguje. Cílem této aktivity je vytvořit 

na základě těchto poznatků závazná pravidla, kterými by se měli řídit všichni ve 

třídě.  

Kaţdý ţák dostane list papíru, na který sám za sebe napíše dvě věci, které je podle 

něj důleţité udělat, aby třída fungovala bez problémů (např. budeme se k sobě 

chovat hezky, budeme si pomáhat, …). 

Kdyţ mají jednotlivci napsané svoje návrhy, vytvoří se menší skupinky, ve kterých 

mají ţáci za úkol domluvit se a ze svých návrhů vybrat tři, o kterých si myslí, ţe 

mají šanci na prosazení ve třídě, a napíší je na velký papír. Po ukončení této části 

zahájí instruktor prezentaci návrhů jednotlivých skupin. Ţáci pozorně naslouchají a 

návrhy zapisují na tabuli či velký list papíru. Poté, co jsou všechny návrhy zákonů 

zapsány, přistoupí třída k hlasování. To můţe proběhnout např. tak, ţe se kaţdý ţák 

odebere k tabuli se zákony a udělá čárku k těm třem zákonům, které mu připadají 

nejlepší. Po sečtení čárek můţe proběhnout ještě krátká diskuze nad výsledky 

hlasování. Vítězné zákony jsou poté přepsány na velkou plachtu a po návratu do 

třídy vyvěšeny na viditelné místo. 

Pozn.: Při tvorbě zákonů je důleţité se rovněţ dohodnout na postizích, které budou 

následovat při jejich případném porušování. 
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Druhou metodou, kterou lze vyuţít je tzv. brainstorming (bouření mozků), při níţ 

ţáci během vymezeného časového intervalu zapisují svoje návrhy na tabuli či 

velkou papírovou plachtu. Po uplynutí vymezené doby začíná diskuze nad 

jednotlivými návrhy a následný výběr nejvhodnějších pravidel. 

Pozn.: Diskuzi nad návrhy je důleţité pevně řídit. Ţáci by se měli vzájemně 

respektovat, neskákat si do řeči a respektovat pokyny vedoucího diskuze (Vlachová, 

2012, str. 33). 

 

 

3. den 

V 8 hodin mají ţáci budíček a zároveň si zabalí všechny své věci. Po snídani, která 

probíhá do 9:30 hodin, zůstanou ţáci shromáţděni ve společenské místnosti, aby se 

vyhodnotil adaptační kurz. Pro samotné účastníky kurzu je evaluace jakýmsi 

vyvrcholením celé akce, při které mají moţnost vyjádřit svoje pocity a názory.  

Před odjezdem si ţáci mohou ještě zasportovat či zahrát nějakou hru na travnatém 

hřišti a pak hurá domů. 

 

 

4.2 Hodnocení adaptačního kurzu 

 

Adaptační kurz je vhodné zakončit závěrečným zhodnocením, které je 

přínosné jak pro samotné účastníky, tak i pro organizátory. 

Pro samotné účastníky kurzu je evaluace jakýmsi vyvrcholením celé akce, 

při níţ mají moţnost vyjádřit svoje pocity a názory. Jednou z nejčastějších metod 

uţívaných pro hodnocení je tzv. komunitní kruh, ve kterém jsou si všichni jeho 

účastníci rovni a navzájem respektují svoje názory. Jiným názorem, jak vyjádřit své 

myšlenky, je tzv. zeď nářků a slávy, při které všichni zúčastnění vyjadřují své 

pocity a myšlenky na plachtu – pomyslnou zeď, anonymně. Velice často se 

pouţívají také dotazníky, které se pak dají poměrně snadno vyhodnotit. 

V dotaznících se účastníci zamýšlejí nad tím, jak celý program vnímali a co nového 

jim přinesl. Otázky mohou být jak otevřené, tak uzavřené, záleţí na způsobu, jakým 

budou posléze zpracovány (Vlachová, 2012, str. 34). 
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Pro organizátory pak slouţí závěrečné hodnocení především jako zpětná 

vazba, díky které se dozvědí, zdali se akce vydařila či nikoliv, co se osvědčilo a co 

naopak nepovedlo. Toto hodnocení je velice cenné, neboť pořadatelům umoţní se 

do budoucna vyvarovat případných chyb a svoji práci tak neustále zlepšovat.  

Je však také potřeba říci, ţe hodnocení programu téhoţ kurzu různými 

skupinami účastníků nemusí být vţdy stejně, jelikoţ kaţdá skupina sleduje své 

vlastní cíle a má svoje specifické nároky a potřeby, tudíţ na stejné aktivity můţe 

reagovat ve srovnání s jinými skupinami odlišně. Kaţdý člověk je originál, a to platí 

i pro skupinu, kterou tito lidé tvoří. 

 

 

Návrh závěrečného dotazníku, který ţáci vyplňují před odjezdem domů. 

 

 

Otázka č. 1: Co se ti na kurzu nejvíce líbilo? 

 všechno 

 spolupráce 

 zábava 

 poznání nových kamarádů 

 konkrétní hra 

 něco dalšího - dopiš 

 

Otázka č. 2: Co se ti na kurzu nelíbilo?  Co ti chybělo? 

 nic 

 konkrétní hra 

 kurz byl krátký 

 občasné dohady a hádky 

 málo volného času 

 chování některých spoluţáků 

 něco jiného – dopiš 
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Otázka č. 3: Co mi kurz přinesl? 

 poznání nových spoluţáků 

 získání nových kamarádů 

 spolupráci 

 důvěru 

 respekt 

 lepší poznání třídního učitele 

 vytvoření pravidel třídy 

 něco dalšího – dopiš  

(Vlachová, 2012, str. 35-36) 
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Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce byla tvorba adaptačního kurzu pro 2. stupeň 

základní školy. Adaptačního kurzu jsem se zúčastnila pouze jako třídní učitelka, 

tudíţ jenom jako vnější pozorovatel. Mým cílem bylo více proniknout do této 

problematiky a podílet se na tvorbě adaptačního kurzu pro naši školu. Po 

zpracování bakalářské práce se chystám nové poznatky a nápady vyuţít v praxi. 

Nebudu jiţ jen v roli vnějšího pozorovatele, ale v rámci kurzu se zapojím i jako 

instruktor. 

 Snaţila jsem se zjistit co nejvíce informací o problematice záţitkové 

pedagogiky a s ní úzce souvisejících adaptačních kurzech, které se v průběhu 

posledních několika let staly nedílnou součástí výuky na většině našich škol. 

 V teoretické části jsem vytvořila stručný náhled do problematiky záţitkové 

pedagogiky, historie jejího vývoje v České republice i ve světě, jejích prostředcích a 

metodách. Součástí druhé kapitoly je i problematika utváření sociální skupiny, 

průběh jejího vývoje a způsoby usměrňování tohoto sloţitého procesu správným 

směrem. 

 Praktická část je jiţ věnována samotné problematice adaptačních kurzů. 

V rámci adaptačních kurzů zde byly nastíněny cíle, pravidla a zásady pro jejich 

pořádání. Jak jsem ale jiţ výše uvedla, ţádná striktně daná pravidla neexistují, proto 

záleţí na kaţdém učiteli či instruktorovi, jak toto neustále se rozvíjející téma uchopí 

a postaví se k němu. Určitě je ale důleţité důkladně se připravit a adaptační kurz 

pečlivě zorganizovat. Při vytváření programu by mělo být hleděno pro jakou 

skupinu je akce připravována a podle toho vybrat i místo konání s maximální 

vyuţitelností. Všechny pomůcky ke hrám bychom si měli připravit jiţ před akcí. 

Pro kaţdý program je důleţité správné načasování a správná skladba her. Hry 

bychom měli řadit od nejjednodušších po nejsloţitější. Měly by být zajímavé, 

originální a nevšední tak, aby dokázaly zaujmout. Na začátku programu by měli 

ţáci plnit konkrétní úkoly a pozvolna přecházet k těm abstraktnějším. Není dobré 

zařazovat psychologické hry na závěr, protoţe ţáci by měli mít moţnost je vstřebat 

ještě v rámci kurzu. A nesmíme zapomínat na přesně daná pravidla, s kterými ţáky 

seznámíme hned na začátku kurzu a která by se jiţ v průběhu kurzu neměla měnit.  
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Nás učitele či instruktory by neměly odradit od pořádání takovýchto akcí 

problémové či nečekané situace. Ve 3. kapitole uvádím, jak si s některými 

nečekanými situacemi poradit. 

 Součástí praktické části práce je tvorba programu pro třídenní adaptační 

soustředění ţáků 6. ročníku ZŠ v Králově Dvoře. Program tvoří jednotlivé bloky, 

které na sebe navzájem navazují. Kaţdý blok obsahuje výčet několik her, které je 

moţno v rámci rozvoje dané problematiky (vzájemné poznávání, komunikace, 

spolupráce, …) a rozvoje stanoveného vzdělávacího a výchovného cíle vyuţít. 

Mnoţství her a jejich průběh samozřejmě závisí na skladbě skupiny a počtu 

účastníků kurzu. 

 V závěru praktické části se zabývám otázkou evaluace adaptačního kurzu, 

jejími metodami a přikládám na ukázku návrh závěrečného dotazníku. Pro 

organizátory slouţí závěrečné hodnocení především jako zpětná vazba, díky které 

se dozvědí, zdali se akce vydařila či nikoliv, co se osvědčilo a co naopak nepovedlo. 

Toto hodnocení je velice cenné, neboť pořadatelům umoţní se do budoucna 

vyvarovat případných chyb a svoji práci tak neustále zlepšovat. 

 Adaptační kurzy jako takové zajisté přispívají k vytváření pozitivních vztahů 

v rámci třídních kolektivů, rozvíjejí zdravé sebevědomí u ţáků, smysl pro 

spolupráci a respektování se, proto by do budoucna, dle mého názoru, měly být 

nedílnou součástí vzdělávacích programů na všech školách, a to jak základních a 

středních, tak i vysokých. Nejenţe jsou tyto kurzy bezesporu přínosné ve všech 

ohledech pedagogického působení, jsou i zároveň velice oblíbenou součástí 

zahájení školního roku, na kterou řada ţáků vzpomíná ještě několik let zpátky. 
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