Co je Zážitkový kurz?
Zážitkový kurz vychází z principů Školního vzdělávacího programu DOBRÝ START a jeho
hlavním cílem je poznávání se dětí navzájem i s učiteli, upevňování a zlepšování vztahů mezi
dětmi. Zážitkový kurz umožňuje (kromě rozvoje osobnosti každého žáka) učitelům lépe
poznat kolektiv jejich třídy, navzájem se s dětmi poznat i v jiném prostředí a z jiné stránky
než jsou pouze školní zkušenosti.
Z prvního stupně jsou děti zvyklé na výjezdy formou školy v přírodě, zážitkové kurzy jsou
založeny na obdobném principu - děti s sebou však nevezou žádné učení; dopoledne je pro ně
připraven program s třídními učiteli, odpoledne hry venku s vychovateli i učiteli a večer se
budou bavit buď po třídách nebo při společných akcích.
Programy připravujeme tak, aby nejen zabezpečily výše uvedené požadavky, ale aby také
pomohly Vašemu dítěti poznat učitele i z jiné stránky, více se seznámit se staršími spolužáky
a také se dozvědět něco nového o sobě.
Na základě rozboru jednotlivých pobytů je pro každý ročník připraven odlišný dopolední
program. Zaměřujeme se na různé stránky dětské osobnosti a vybíráme takové aktivity, aby
měly děti dopoledne možnost upevnit své třídní vztahy (popř. napravit ty, co napravit
potřebují), trochu více poznat vlastní osobnost, naučit se týmové práci (možná i při
kolektivních sportech), popovídat si či zasmát se svými kamarády i třídní učitelkou (třídním
učitelem). To, čeho chceme dosáhnout, máme samozřejmě pojmenováno odborněji, ale určitě
si děti dopolední i odpolední programy dostatečně užijí, aniž si leckdy uvědomí, že plní
nějaké námi předem stanovené cíle. Ty jsou směřovány především k tomu, aby děti lépe
odolávaly negativním jevům, které se v dnešním světě vyskytují.
6. třídy:
Cílem kurzu pro šesťáky je především hlubší seznámení se s kolektivem (šesté třídy většinou
vznikají spojením žáků pátých tříd, z nichž odcházejí některé děti na víceletá gymnázia), s
novým třídním učitelem, upevnění stávajících pozitivních vazeb, zlepšení vztahů mezi dětmi
navzájem, posílení upevnění pravidel společenského chování. Na kurzu se děti seznámí i se
spolužáky vyšších ročníků a jejich vyučujícími, což také přispěje k usnadnění přechodu z
prvního na druhý stupeň.
7. třídy:
Se sedmáky se zaměříme především na prevenci šikany, zneužívání návykových látek
(alkohol, cigarety, drogy), úctu k hodnotám, na posílení kolektivu a pravidel společenského
chování.
8. a 9. třídy:
Osmáci a deváťáci se zaměří na posílení vztahů ve třídě, zdravou sebedůvěru, mezigenerační
vztahy, pozitivní přístup k hodnotám (materiálním, duševním) a deváťáci se kromě jiného
zaměří na své životní perspektivy.

