Hodnocení STK 2018/2019
Chata Lucka, 17.9.-21.9.2018
Sportovně turistický kurz se pro studenty OU a ZŠ Křenovice konal v termínu 17.9.21.9.2018 na chatě Lucka na Malé Morávce. Sportovně turistický
kurz je povinná školní akce a je součástí ŠVP. STK se v letošním
školním roce zúčastnilo 18 žáků, 3 instruktoři a 1 zdravotník. Celodenní stravování bylo zajištěno v rámci plné penze na chatě
Lucka.
Letošní celotýdenní turistický kurz se nesl v duchu krásného
slunného počasí, tzv. „Na objednávku“. Cílem bylo stmelit kolektiv, poznat nové žáky, zapojit se, užít si týdne mimo školní lavice
v přírodě, zasoutěžit, zasportovat a načerpat síly do následujícího školního roku 2018/2019. Studenti měli možnost v různých
soutěžích rozložit své síly, předvést v čem vynikají, zasoutěžit si, zasportovat, spolupracovat, vzájemně si pomáhat a podpořit tak všechny další členy týmu. 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, střelba ze
vzduchovek, hry zaměřené na tzv. prolomení ledu, poznání sebe samých i druhých,
pozornost, schopnost spolupráce, poznávací a tvořivé hry v přírodě a využití veškerého
terénu, který byl našim studentům nabídnut. Studenti se nezapojovali jen jako jednotlivci, ale pracovali i v týmech. Veškeré aktivity a připravený program se odehrával v areálu chaty Lucka. Díky krásnému slunečnému počasí se nám připravený program vydařil
a všichni jsme zvládli společně všechny připravené aktivity. Celodenní túra se uskutečnila v rámci stezky Bílá Opava. Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích,
schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků.
Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa naučná stezka Bílá Opava na sedmi informačních tabulích po
cestě nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace . Večerní program
se odehrával na chatě ve společenské místnosti nebo venku, kde měli studenti dostatek
prostoru pro splnění úkolů a pobavení.
Velké díky patří všem zúčastněným za skvělý a bezproblémový průběh turistického
kurzu, svědomité plnění všech úkolů, her a aktivit, úklid lesa v rámci ekologie, za příjemnou atmosféru, za účast na všech aktivitách, ke kterým se studenti s nadšením postavili a vlastně za celý společně strávený týden. Zaslouženou odměnou jsou tak pro
nás spokojené, usměvavé a příjemně unavené tváře na zpáteční cestě domů. Jak už
bývá zvykem poslední větou………………“. Za rok na Lucce na viděnou “
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