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Téma: Seznamovací výlet [2]
Ve dnech 19.-22.9.2011 byla prima A na adaptačním kurzu ve Štědroníně v blízkosti soutoku Vltavy s Otavou. Seznamovali jsme se, hráli jsme si, vydařilo
se. Přečtěte si, co o tom napsaly účastnice kurzu Silvie Marušiaková a Anna Holíková.
Náš adapťák byl moc fajn. Snad až na počasí. První hra byla na koně. Byla čtyři družstva, z každého běželi dva - jeden z nich byl kůň, druhý jezdec, ten se
pustil a běžel dál pro otázku. Pokud nevěděl odpověď, běžel se poradit ke koni, pokud ani ten nevěděl běželi oba ke družstvu. Když nikdo nevěděl, otázku
vzdali. Při této hře pršelo. Po koních jsme šli na večeři. Večer jsme začali tvořit masky ze sádry. Po večerním programu jsme šli spát.
Budíček byl v 8.30. Dopoledne jsme hráli hry vevnitř, třeba elektrárnu, na ovoce, různé štafety... Odpoledne jsme šli na hrad Zvíkov. Cestou jsme hráli hru,
že nesmíme říci slovo NE. Mohli jsme říct třeba nikdy nebo nikoliv. Cílem bylo získat co nejvíce kartiček (každý jich měl na začátku pět), kdo první uslyšel
zakázané slovo, dostal od toho, kdo to řekl, kartičku.
Na Zvíkově jsme vyšli na vysokou věž, odkud byl krásný výhled na soutok Vltavy a Otavy. Ta věž má tvar krychle a pochází ze středověku. Jsou na ní
takové vyboulené kameny- říká se jí hlízová, protože má tvar bramborové hlízy. Na některých kamenech jsou znaky asi dřívějších umělců, kteří ten kámen
opracovávali. Cestou zpět jsme ještě stále hráli hru na ne. Na konci se to sčítalo a vítězný počet kartiček byl 35... Večer jsme vybarvovali a zdobili masky.
Třetí a poslední den jsme docvičovali divadla, která jsme měli za úkol vytvořit, a také smysluplný text začínající stále na jedno písmeno. Před obědem byla
bojovka - vždy po čtyřech z jedné skupiny. Otázek a úkolů bylo celkem 12. Vedla lesem, občas po nějaké cestě, po silnici nebo rovnou lesem či strmým
kopcem po fáborkách. Všichni to přežili ve zdraví. Potom následovala opičí dráha. A nakonec hraní divadel. To už bylo bohužel všechno, co jsme za náš
krátký adaptační kurz zvládli.
A ještě ukázka vítězného textu, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno.
Vlaštovka
Velmi veselá vlaštovka Veronika vyletěla ve velkém vedru velmi vysoko. Viděla věž, vevnitř víly vily věneček. Viděla vilu - vevnitř vysedával vysoký
Vašek. Ve vodorovné vodě viděla veselého vousatého vodníka Viktora. Vlaštovka vyklovla vodníkovi ve vlasech velikou veš. Vyletěla výš, viděla
vodopád, v něm vydru Viktorii. Vanul velký vítr. Ve Vltavě vznikl vodní vír. Vcucl vodopád, vydru, výra, vosu, vlaštovku....
Vír vyplavil vyvražděná vlaštovčí vajíčka. Velryba vajíčka ve vodě vypila. Vylezl Viking Vítek. Volal: Vy, veliká velrybo! Vykakejte voňavá vlaštovčí vajíčka!
Velryba vzdychla. Vykakala, vyzvracela vymočila velrybí vajíčka. Vajíčka vyplavala ven.Vůl Venceslav vajíčka vzal, vysypal vedle vozu.Venceslavova
vnučka Vlasta vytvořila vajíčkovou večeři. Večeře voněla výborně. Večeřeli vidličkou. Venca vypil víno, Vlasta víno vylila. Vypila vlažnou vodu.
Konec.
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