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ADAPTAČNÍ POBYT PRIMY 
 
Na Kaprálův mlýn se vracíme rádi – kromě nádherného prostředí a příjemného ubytování nabízí kvalitně 
a se zájmem připravené kurzy. Jak vypadal letošní adaptační pobyt? 
Při příchodu nás mezi indiány přivítal Šibal, který nás provázel programem po celé tři dny a učil nás 
moudrosti svého kmene. Hned první odpoledne nás provedl okolní přírodou a ukázal nám, jak vypadá 
správné indiánské teepee. Každý z nás si pak vyrobil své vlastní, vyzdobené symboly toho, co máme rádi 
a co je pro nás v životě důležité. Při zakončení prvního večera jsme svá teepee rozsvítili a představili je 
ostatním. Mohli jsme se tak navzájem lépe poznat. 
Další den nás Šibal učil umění spolupráce. Poznali jsme, že společně toho zvládneme spoustu, ale musíme 
si umět naslouchat. Odpoledne jsme se vydali do jeskyně Pekárna, cestou kolem několika jeskyní a vývěr. 
Viděli jsme, kolik nám toho příroda může prozradit o dávné historii daného místa, a ukázali si základní 
charakteristiky krasového kraje. Při večerní hře jsme objevili poklad, který jsme si z pobytu mohli všichni 
odvézt – nově navázaná přátelství. 
Poslední den znamenal překonávání sebe sama. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna se vydala slaňovat 
17 m vysokou Bajerovu skálu, druhá naopak zamířila pod zem prozkoumat jeskyni Netopýrku. 
Navzdory chladnému počasí jsme si pobyt moc užili a věřím, že jsme tak příjemně začali osm společných 
let na našem gymnáziu. 
Děkujeme především Šibalovi a týmu z Kaprálova mlýna za nadšení, se kterým dělají svou práci. Také 
kolegům Daně Paukové a Tomášovi Válkovi za milý doprovod. 
 
Studenti primy a Tereza Konečná (třídní učitelka) 
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