Deník z týdenního pobytu na Zelené škole v Jaroslawieci
Rok se s rokem sešel a naše partnerská škola z polské Sobótky nás opět přizvala na Zelenou
školu, kterou jsme společně absolvovali v letovisku Jaroslawiec u Baltského moře.
ČTVRTEK 14. 9. 2017
Je krátce před šestnáctou hodinou a před školou se shromažďují žáci, kteří se již těší na zájezd
k Baltu. Za vydatného deště přecházíme k přistavenému autobusu, abychom naložili všechna naše
zavazadla. Ještě musíme zkontrolovat pasy a nezbytné dokumenty, děti naposledy zamávají rodičům
a můžeme vyrazit do Polska. Hned za Jičínem se dostáváme do první kolony, kterých bude během
cesty ještě několik. Cedule podél silnic hovoří prostě jasně: „MUSÍME TO OPRAVIT.“ Nezbývá nám
tedy než se obrnit trpělivostí. Cesta do Sobótky se tak protahuje a do mezizastávky na cestě do
Jaroslawiece přijíždíme až v půl deváté večer. Je pro nás nachystána večeře a po ní máme ještě
malou chvilku na odpočinek, než se vydáme na noční přejezd k Baltskému moři.
PÁTEK 15. 9. 2017
I noční cesta na sever trvá déle než loni, a tak
přijíždíme do Jaroslawiece až těsně před
devátou hodinou ranní. I zde nás při vystupování
z autobusu skrápí déšť, ale protrhaná mračná
nám dávají naději, že se počasí brzy zlepší.
Rychle se ubytováváme, abychom mohli zajít na
pozdní snídani. Po ní vyrážíme poprvé na pláž. Po
celonočním dešti je moře kalné a značně

rozbouřené, a tak si užíváme pohled na vysoké
vlny, které vrážejí do bariér podél pláže.
Fotoaparáty dětí tak jsou poprvé ve větší
permanenci. Po obědě je pro účastníky Zelené
školy nachystán turnaj ve vodním pólu. Čtyři
zúčastněné

týmy

soutěží

v jedné

skupině

systémem každý s každým. Výsledná tabulka je
pak kvalifikací pro finále a souboj o 3. místo.
Základní část turnaje:
Týmy
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

7. A

7. C

2. D

ZŠ Sobotka

1:5

0:4

1:3

2:12

0

4.

0:6

0:2

5:9

2

3.

1:0

11:0

6

1.

5:2

4

2.

7. A
7. C

5:1

2. D

4:0

6:0

ZŠ Sobotka

3:1

2:0

0:1

Skóre

Body

Umístění

V souboji o 3. místo nejprve poráží třída 7. C třídu 7. A v poměru 3:1. A poté již přichází na řadu
finále, ve kterém se naši pokoušejí vrátit porážku třídě 2. D ze základní části turnaje. A našemu
týmu hrajícímu ve složení V. Bočková, M. Jirků, Ž. Vraná, P. Souček, T. Kuchař a J. Volf se to daří a
vítězí přesvědčivě 3:1. Po večeři se koná ještě první diskotéka a ve dvaadvacet hodin se jde po
náročném dni konečně spát.
SOBOTA 16. 9. 2017
V sobotu se probouzíme do zcela jasného dne, což nám
ihned zvedá náladu. Během dopoledne máme začít plnit
úkoly

určené

na

závěrečnou

slavnost

–

Neptunálie.

Tematicky jsou letos zaměřené na pohádky, a tak máme
vybrat pohádkovou píseň, nachystat si masky a převleky
pohádkových postav, zhotovit vlajku, vybrat kandidátku na
ženu pro Neptuna a naučit se pokřik. Jelikož je opravdu
hezky, tak toho využíváme a jdeme nacvičovat pohádkovou
píseň do parku nad mořem. S dětmi se domlouváme, že
zastřešující postavou pohádkových bytostí bude všem známý Večerníček. A jelikož má tato
postavička i svou píseň, máme o jejím výběru hned jasno. Ihned začínáme za doprovodu kytary
s jejím nácvikem. A protože zpíváme s chutí, přidáváme i další známe písně. To neuniká pozornosti
kolemjdoucím turistům, kteří se zaujetím naslouchají a někteří nás i odměňují potleskem.
Odpoledne se celá skupina dětí rozděluje na dvě části.
Menší skupina se přesouvá opět do krytého bazénu, kde se
koná závod v plavání. Mezi dívkami plave nejrychleji
Pawlina Odrozek (10,45 s.). Nejlepší naší závodnicí je Věra
Bočková (12,24 s.), která obsazuje 2. místo. Chlapeckou
část soutěže ovládá Filip Wieczorek (10,58 s.), nejlepším
naším závodníkem je Tomáš Kuchař (12,13 s.), který končí
na 3. místě. Ve zbylém čase si mohou všichni účastníci
ještě zaplavat a na závěr si zahrát vodní pólo. Hrají dívky proti chlapcům, kterým těsně podléhají
v poměru 4:5. Větší skupina dětí se přesouvá v době plaveckých závodů na pláž, kde si pětice týmů
zahraje volejbalový turnaj. Někteří naši žáci mají s touto hrou jen malé zkušenosti, ale i tak
obsazují pěknou 3. pozici. Na pláž později přicházejí děti z první skupiny a společně s ostatními se
pouštějí do soutěže ve stavění z písku. K vidění je
nakonec podmořský svět, pyramidy, mořská panna,
velryba, delfín, hvězdice obří mušle, dort nebo
vafle.
Večeře je pro mnohé příjemným překvapením,
neboť majitel areálu RAFA, kde jsme ubytovaní, zve
všechny účastníky Zelené školy na pizzu. Po večeři
jdeme ještě na pláž, kde pozorujeme západ slunce
nad mořem.

NEDĚLE 17. 9. 2017
Po

snídani

se

dozvídáme,

že

se

odpoledne uskuteční pěvecká soutěž.
Máme tedy za úkol nacvičit během
dopoledne dvě soutěžní písně. První
píseň má obsahovat alespoň jedno ze
čtyř zadaných slov. Těmi slovy jsou
slunce, nebe, měsíc a hvězdy. Druhá
píseň

je

na

tematickou

volné

píseň

téma.

volíme

Jako
Slavíky

z Madridu. Na volné téma vybíráme s
dětmi píseň Okoř, kterou dobře znají
z hudební

výchovy.

Po

několikerém

přezpívání nám zbývá do oběda ještě dost času, a tak odcházíme na pláž, kde hrajeme míčové hry.
Po obědě se přesouváme na malé náměstí v blízkosti pláže, kde zůstalo mobilní jeviště postavené
během letní sezóny. Toho využíváme pro naši pěveckou soutěž a všechny zúčastněné skupiny
postupně zpívají nacvičené písně. Některým
se daří méně, jiným více, ale dohromady je
to opravdu vydařená zábava. Ještě zbývá
vyhlásit vítěze, pro kterého je nachystán
keramický

„ZLATÝ

nakonec získává

SLAVÍK“.

A

toho

naše skupina, z čehož

máme pochopitelně velkou radost. Nedělní
program však ještě není u konce. Po návratu
do areálu se přesouváme do sportovní haly,
kde se koná hra s názvem Nibylandia. S tou
máme již zkušenosti z loňského roku, a tak
víme, že vychází z děje polské bajky. Země Nibylandia je rozdělena do čtyř krajů a pro každý z nich
je typická jedna barva. Náš kraj má barvu červenou a s tím souvisí řada úkolů, které plníme dle
pokynů moderátora. Obyvatelé kraje musí být do příslušné barvy oděni a země musí být touto
barvou také vyzdobena. Děti mají za úkol vytvořit vlajku země a složit hymnu. Znázorňují také dvě
profese nebo sestavují jídelníček. To vše je
svázáno

s přidělenou

barvou.

Obyvatelé

jednotlivých krajů během hry postupně zjišťují,
že země není jen jednobarevná, ale že tu žijí i lidé
dalších tří barev. Jejich kraje se tak postupně
vybarvují, z čehož se všichni radují.
Po večeři máme osobní volno, které využíváme ke
sportovním aktivitám. Hraje se fotbal, basketbal
či volejbal. Ten, kdo nechce sportovat, má
možnost zajít opět na pláž.

PONDĚLÍ 18. 9. 2017
Pondělní dopoledne je deštivé, a tak jsme rádi, že
nejsme nikde venku. Přecházíme do kavárny nad
pizzerii, kde mají děti za úkol vytvořit pohlednice
s dvojjazyčným pozdravem z Jaroslawiece. S češtinou
si naši žáci ještě vědí rady, ale s polským textem jim
musejí pomoci jejich polští kamarádi. Společně se
poté pouštějí do tvorby česko-polského slovníku.
Vybírají často užívaná slova a snaží se je správně
napsat v obou jazycích. Učitelé mezitím vyrábějí
vlajku pro Neptunálie. Vystřihují, lepí, malují a tvoří postavu Večerníčka na velkou podkladovou
plochu. Děti si poté ještě před obědem chystají kostýmy pohádkových postav s využitím krepového
papíru a barevných čtvrtek.
Odpoledne se koná štafeta v plavání. Naše družstvo reprezentuji dvě dívky (V. Bočková a
E. Havlíková) a dva chlapci (T. Kuchař a J. Volf). Do své soutěžní štafety nastupují jako poslední
družstvo, a tak již vědí, jakého času musí
dosáhnout, aby byli nejlepší. Všichni čtyři plavou,
jak nejrychleji dovedou, a výsledný čas je v cíli
vítězný, když druhý tým porážejí o 1,18 s.
Smíšená štafeta v plavání – výsledky:
1.
2.
3.
4.

ZŠ Sobotka
2. D
7. A
7. C

0:54,50 s.
0:55,68 s.
1:00,51 s.
1:10,79 s.

Děti, které se neúčastní plavecké štafety, jsou ve sportovní hale, kde probíhají štafetové závody
v nejrůznějších disciplínách jako např. štafeta s míčkem na lžíci, štafeta se švihadlem a pálkou nebo
přehazovaná dvojic s využitím ručníku. Na závěr se konají nejrůznější taneční hry v kruhu a halou
zní i zpěv.
Po večeři se losují slova, na která si máme
nacvičit opět dvě písně, které budeme
zítra prezentovat u večerního táboráku.
Těmi slovy jsou VÍTR a KŮŇ. Společně
s dětmi nás napadají různé písně, ale
nakonec vybíráme „Severní vítr“ a „Když se
zamiluje kůň“. Obě písničky poctivě
nacvičujeme a trénujeme i Večerníčkovu
píseň, neboť Neptunálie se kvapem blíží.
Kdo ještě nemá hotový kostým, tak využívá
každé volné chvíle, jiní jdou raději na
diskotéku, která je pro ně opět připravena.

ÚTERÝ 19. 9. 2017

Ráno odjíždíme na celodenní výlet do přístavního městečka Ustka. Zde nás čeká vyjížďka krásným
dřevěným korábem po moři. To není naštěstí příliš rozbořené, a tak plavbu snáší většina pasažérů
bez větších problémů. Po návratu do přístavu máme ještě dostatek času, a tak si můžeme
prohlédnout městečko a nakoupit nějaké
suvenýry a dárky pro naše nejbližší. Poté
vyrážíme zpět do Jaroslawiece.
Po pozdním obědě máme možnost vystoupat na
věž majáku, odkud je krásný výhled na celý
Jaroslawiec. Večer se všichni scházíme u ohně,
kde si opékáme buřty a zpíváme písně na
vylosovaná témata. Pár dobrovolníků vystupuje i
sólově, s dalšími písněmi se přidává i skupina
polských učitelů a ani naše skupina se nenechává
dlouho přemlouvat a zařazuje do programu ještě
několik českých písniček.
STŘEDA 20. 9. 2017
Je tu závěr našeho pobytu u Baltského moře.
Dopoledne máme možnost zajít do přilehlého muzea
jantaru, které zde vybudoval syn majitele areálu.
Dozvídáme se, jak tento nerost vzniká, prohlížíme si
jeho různá zbarvení a i ty nejvzácnější druhy.
Průvodce nás informuje o jeho ceně a o největších
kusech, které byly na světě objeveny a kde jsou
k vidění. Pozorně si pod lupou prohlížíme některé
kousky jantaru, které v sobě ukrývají zkameněliny
živočichů a rostlin, což je opravdu zajímavé. Na
závěr celé prohlídky procházíme obchůdkem, kde si
můžeme zakoupit různé produkty vyrobené z jantaru.

Odpoledne se již vše chystá na
závěrečnou akci – Neptunálie. Naše děti
se
mění
v pohádkové
postavičky
z Večerníčku. K vidění je Rumcajs, Manka
i Cipísek, Maxipes Fík s Ájou, Křemílek a
Vochomůrka, Bob a Bobek, Bolek a Lolek,
Ferda mravenec s Beruškou nebo Maková
panenka a motýl Emanuel. Já jsem opět
požádán, abych se chopil role Neptuna,
boha a vládce všech moří a oceánů. Po
nalíčení jsem takřka k nepoznání. Vše je
připravené a průvod pohádkových bytostí
se může vydat za Neptunem na cestu
městem až na pláž, kde na něj již netrpělivě čeká Alibaba a 40 loupežníků. Jednotlivé týmy musí
nejprve splnit předem zadané úkoly, na kterých pracovaly po celý týden. Připraveny jsou i různé
doprovodné soutěže a nakonec jsou přidělena všem dětem Neptunem jména mořských živočichů.
Po návratu do areálu Rafa je před námi
poslední večeře. Paní ředitelka děkuje
našim hostitelům za pěkně strávený týden
u moře a zdůrazňuje, že naše mnohaleté
přátelství je opravdu vzácné a v českých
školách se podobná spolupráce objevuje
jen velmi zřídka.
Po večeři nás čeká už jen úklid pokojů a
sbalení zavazadel. V půl deváté se
přesouváme k autobusu, abychom vše
naložili, a přesně ve 21 hodin vyrážíme
zpět do Sobótky.
ČTVRTEK 21. 9. 2017
Do Sobótky přijíždíme po celonoční jízdě Polskem kolem půl sedmé ráno a ihned se odebíráme na
snídani. Po ní přijíždí ke škole náš autobus, a my si tak můžeme jít naložit svá zavazadla. Loučíme se
s našimi přáteli a odcházíme ještě do města, abychom si nakoupili v obchodě poslední dárky a
typicky polské pochutiny. Kolem půl deváté pak odjíždíme domů.
Během celého týdne si děti užily mnoho zábavy při nejrůznějších sportech, společenských hrách či
zpěvu. Poznaly různá místa, seznámily se s odlišnou kulturou, učily se vzájemně si naslouchat a
porozumět.
Děkujeme našim přátelům za jejich péči, kterou nám po celý týden věnovali, a budeme se těšit na
naše další setkání opět na jaře, kdy k nám přijedou na čtyřdenní pobyt.
Radek Štaff

