Přes noc s „Apou“ v základní škole speciální
Čtvrteční podvečer 12. září už bylo dávno po vyučování, ale v naší škole bylo rušno.
Přijeli nás totiž navštívit studenti Katedry Aplikovaných pohybových aktivit (APA)
Univerzity Palackého v Olomouci se svými pedagogy v čele s Mgr. Luckou Ješinovou.
Jen co jsme na školní zahradě už téměř za tmy dopekli zřejmě poslední buřty
v letošním roce, zábava mohla začít. Studenti nás přišli uvítat v kostýmech se známými
písněmi na rtech k našemu táboráku a my se k nim s radostí přidali. Děti se postupně začaly se
studenty seznamovat a ani v nejmenším nevypadaly, že by se jim chtělo spát. Někteří zůstali u
ohně, zpívali a bubnovali, ostatní se bavili ve škole. Po dlouhém přemlouvání jsme se
nakonec všichni vydali na kutě. Zatímco si děti poctivě čistily zuby, sháněli jsme vše možné,
na čem se dalo spát. Po chvíli příprav se z naší malé školy stala docela slušná noclehárna o
téměř 80 místech na spaní! A také jsme si to náramně užili. Žádné brzké vstávání, žádný
spěch na autobus, ale ranní pohoda s výbornou snídaní od maminek. Když jsme pomalu
vylézali z pelíšků, na školní zahradě už studenti pilně připravovali dopolední program plný
zajímavých her. A naši žáci se opravdu nenudili. Celé dopoledne se jim obětavě věnovali
jejich „asistenti“, se kterými kreslili, skládali obrázky, hráli hry s padákem, běhali a povídali.
Na závěr jsme si parádně zatancovali a užívali si poslední chvíle s našimi kamarády z Apy.
Aby toho nebylo málo, byli jsme všichni odměněni medailemi a sladkostmi. I když bylo
poměrně chladno, vše jsme zvládli suchou nohou a bylo nám trochu smutno, že už je všeho
konec. Víme ale, že to nebyla poslední návštěva.
Studentům z Olomoucké univerzity, kteří se postarali o skvělý program pro naši školu,
přejeme mnoho úspěchu ve studiu a chuť do jejich budoucí práce. Pedagogům přejeme
mnoho sil a skvělých nápadů při vedení svých studentů.
Děkujeme Vám a těšíme se na další zážitky.
Velké poděkování také patří paní ředitelce RNDr. Věře Šverclové za vypůjčení
gymnastického koberce z místního gymnázia, díky kterému jsme měli kam složit tu spoustu
hlav, a také maminkám, které nám napekly vynikající snídani.
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