
 

 

Report ze seznamovacího kurzu 

 

Třetí školní týden jsme se my, studenti prvního ročníku, zúčastnili adaptačního kurzu ve sportovním centru 

Nymburk, abychom se trochu lépe poznali. 

První den, v den příjezdu jsme se ubytovali a ujasnili si pravidla pobytu, časy budíčku a večerky, a po obědě jsme 

vyrazili na sedmi kilometrovou túru do Poděbrad. Procházka byla sice krásná, ale celou cestu nám pršelo. Když 

jsme vysílení a hladoví dorazili do Poděbrad, dostali jsme na hodinu rozchod, takže jsme se šli posílit jídlem a 

dobít energii v cukrárně. Zpátky jsme naštěstí jeli vlakem, protože bychom jinak asi nestihli večeři. Po jídle jsme 

měli jít plavat do bazénu, ale polovina dívek neměla plavky, šli tedy plavat jen ti, co chtěli a zbytek hrál hry s paní 

profesorkou Charvátovou a s paní profesorkou Hamříkovou. Když dorazili ostatní z plavání, rozřadili jsme se do 

šesti skupinek a hráli další hry. O půl jedenácté jsme unaveni ulehli do postýlek a nechali si zdát o tom, co se bude 

dít následující den. 

Druhý den jsme se ráno probudili ve tři čtvrtě na osm a šli si vychutnat skvělou snídani. Následovalo dopoledne 

plné míčových sportů (hráli jsme fotbal a přehazovanou), po míčových hrách jsme hráli jednu hru po skupinkách 

a šli se najíst. Odpoledne jsme měli za úkol postavit padák pro vajíčko, aby se při pádu ze tří metrů na zem 

nerozbilo. Čekali jsme všude spoušť, ale ze šesti se nám rozbilo jen jedno, takže jsme zbytek ještě mohli vrátit do 

kuchyně. Po této disciplíně jsme si šli do haly zahrát ping pong a badminton a za odměnu se nám potom dostalo 

dvou hodin volna. Po večeři jsme hráli hry ve skupinkách až do pozdních večerních hodin a šli jsme spát. 

Nastal den odjezdu a my vstávali opět ve tři čtvrtě na osm. Dopoledne jsme zápolili v olympiádě s disciplínami 

typu pavoučí síť, přesmyčky, trhání papíru apod., následovalo vyhlášení vítězů a po obědě hurá domů. 

Myslíme si, že jsme se na adaptačním kurzu sblížili jak se spolužáky, tak s profesory, a i když počasí mohlo být 

lepší, seznamovací pobyt jsme si náramně užili. 
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