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Studenti OU Křenovice se jako každoročně třetí zářijový týden zúčastnili ve dnech 18. až
22. září 2017 sportovně turistického kurzu na chatě Lucka na Malé Morávce. Kurs je
součástí ŠVP a je povinný pro žáky druhých ročníků, v případě volné kapacity se jej
mohou účastnit i žáci jiných ročníků. Kurzu se v letošním školním roce zúčastnilo po vlně
nemocí 24 žáků, 4 instruktoři a 1 zdravotník, celodenní stravování zajišťovala škola.
Mottem letošního kurzu bylo „Jeden za všechny, všichni za jednoho - OU Křenovice“
a v tomto duchu bojovaly 4 týmy, které měly za úkol od prvního až do posledního dne
turistického kurzu plnit nejrůznější úkoly zadané instruktory. Cílem bylo nasbírat co
největší počet bodů a dojít tak co nejrychleji cestičkou zpět ke škole. Týmy měly možnost
v různých soutěžích rozložit své síly, předvést, v čem vynikají, zasoutěžit si, zasportovat,
spolupracovat, vzájemně si pomáhat a podpořit tak všechny své členy. Hry byly velmi
různorodě zaměřeny jak na tvořivost, fantazii a vědomost, tak i na sportovní aktivity a
fyzické schopnosti a dovednosti žáků. Součásti kurzu byly nejrůznější úkoly, jako např.
střelba ze vzduchovek, hry poznávací a tvořivé s využitím veškerého terénu, který byl
našim žákům nabídnut. Účastníci kurzu nepracovali jen v týmech, ale byli zapojeni i
jednotlivci, kteří se mohli projevit a předvést své schopnosti v soutěžích a sportovních
aktivitách během dne a při večerním programu. Veškeré aktivity a připravený program se
odehrával v areálu chaty Lucka a i přes nepřízeň počasí se nám připravený program
vydařil a zvládli jsme všichni společně všechny připravené aktivity. Večerní program se
každodenně odehrával na chatě ve společenské místnosti a žáci tak měli dostatek
prostoru pro splnění úkolů a pobavení.
Děkuji všem účastníkům za skvělý a bezproblémový průběh turistického kurzu, celodenní
starost o činnosti na chatě, svědomité plnění služby dne, za příjemnou atmosféru, za
všechny úkoly a hry, ke kterým se studenti s vervou a nadšením postavili a vlastně za
celý společně strávený týden. Největší odměnou jsou tak pro nás spokojené, usměvavé
a unavené spící tváře na zpáteční cestě domů. Za rok na Lucce na viděnou !!
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