Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 2018/2019
Již 11. rokem naše škola pořádá pro žáky 6. ročníků tento typ kurzů se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů. Program je sestaven
s ohledem na rozvoj nově se formujícího kolektivu, bude probíhat pod vedením třídních učitelů a členů školního poradenského pracoviště naší základní
školy (školního psychologa, výchovné poradkyně a metodičky primární prevence).

Proč jedeme na adapťák:
·
·
·
·
·
·

abychom zjistili, že každý kluk a každá holka v naší třídě je v něčem jedinečný a stojí za to ho/ji poznávat
abychom se více poznali a skamarádili se s novými žáky ve své třídě
abychom se skamarádili i se spolužáky z druhé šesté třídy
abychom lépe poznali svoji novou třídní učitelku
abychom zjistili, co nás na druhém stupni čeká a neměli z toho obavy
abychom věděli, jak řešit problémové situace a kdo nám s tím může pomoci

Program obsahuje nejrůznější aktivity zaměřené na seznámení, spolupráci, vytvoření přátelských vazeb a celkově dobrého klimatu třídy. Pobývat budeme
v atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny ve zděných budovách rekreačního střediska.

Termíny:
·
·

17. - 19. 9.
10. - 12. 10.

Křižanov, RS Drak
Hodonín, RS Zámeček Hodonín

Ubytování:
Rekreační středisko Drak
městys Křižanov, Velké Meziříčí
(http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/krizanov)

Rekreační zařízení Zámeček Hodonín,
Hodonín, okres Blansko, 679 71 Lysice
(http://www.zamecek-hodonin.cz)

Celková cena: cca 1 200,- Kč
cena zahrnuje ubytování, stravu a dopravu
Další informace ohledně kurzu (např. v jakém termínu daná třída pojede), včetně termínu platby a přihlášky obdrží žáci na začátku školního roku. Kurzovné
bude placeno jednorázově v měsíci září na účet školy, číslo účtu a variabilní symbol žáci také obdrží na začátku školního roku.
Na setkání s Vašimi dětmi se těší
Hana Trundová (výchovná poradkyně)
David Vaněk (školní psycholog)
Jaroslava Staňková (metodička prevence)
Lucie Šebestová (metodička prevence)
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