Adaptační kurz aneb Za pokladem AMAZONIE 2013
Bylo chladné ráno, středa 18. 9. 2013, a studenti prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia Amazon se začali
scházet u Fantovy kavárny. Když třídní profesorky vybraly poslední potvrzení o bezinfekčnosti, spustil se déšť a
my se nahrnuli do autobusu. Každý se spokojeně usadil na nějaké místo a mohlo se vyrazit na cestu. Nálada byla
vskutku veselá, zatímco někteří spali, smích jiných byl slyšet přes celý autobus. Cestou nás ještě čekala přednáška
na téma, co smíme a nesmíme dělat, jaké budou odměny a tresty. Po hodině a půl jsme konečně dorazili na místo
a byli ubytováni. Pokoje byly útulné, pěkné a obsahovaly balkón s krásným výhledem na okolní přírodu. První bod
našeho programu byla seznamovací hra, ve které každý ke svému jménu přidal přídavné jméno podle začátečního
písmene. Myslím, že na "Dokonalého Dardana" nebo na "Mazlivou Markétu" budeme ještě dlouho vzpomínat s
úsměvem na rtech. Hra se blížila ke konci a nám všem už kručelo v žaludku. Naobědvali jsme se, teple se oblékli
a mohli vyrazit na cestu do Poděbrad. Přestože naši cestu křížily různé překážky v čele s deštěm, dorazili jsme do
města všichni s úsměvem. Pospíchali jsme se schovat do tepla a dát si něco dobrého. Cestu zpátky jsme naštěstí
jeli vlakem.
Na pokoji jsme se převlékli a usušili a sešli jsme se na večeři, která pokračovala bazénem a večerním programem.
Rozdělili jsme se do týmů po šesti a bojovali mezi sebou v různých disciplínách. Vybojovali jsme si první týmové
body a pak následoval zasloužený odpočinek.
Ve čtvrtek byl hlavní program sport. Dopoledne jsme se zase rozdělili do našich šesti týmů a hráli jsme venku
proti sobě volejbal a fotbal. Na odpoledne jsme šli do haly hrát badminton a stolní tenis. Po večeři jsme se opět
sešli ve společenské místnosti a pokračovali v našich bojích o první místo mezi týmy.
Ani jsme se nenadáli a už tu byl pátek, den balení, hraní závěrečných her a vyhlášení výsledků. Vítězný tým dostal
jako dárek sportovní láhve na vodu.
Po celou tu dobu jsme měli výbornou náladu a moc jsme se bavili. Škoda jen, že to tak rychle uteklo.
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