Návštěva polské partnerské školy v Sobotce
Měsíc květen je již několik let neodmyslitelně spojen s návštěvou naší partnerské školy
z polské Sobótky, a tak jsme se již všichni moc těšili, až k nám naši přátelé přijedou
na čtyřdenní pobyt. Nachystali jsme si pro ně opravdu pestrý program, což ostatně můžete
posoudit sami.
ČTVRTEK 17. května 2018

Dřívější třídenní pobyt jsme stejně jako loni prodloužili o jeden den, abychom našim partnerům
alespoň částečně kompenzovali týdenní zájezd na Zelenou školu, který jsme absolvovali v polovině
září loňského roku v polském letovisku Jaroslawiec. Čtvrteční odpolední program zahájily svým
zdařilým vystoupením naše mažoretky Lentilky, které svými sestavami navodily v atriu velmi
příjemnou atmosféru. Poté se všichni účastníci přemístili do tří společných dílen. Nejpočetněji
zastoupená se odehrávala v tělocvičně školy, kde se konal česko-polský sportovní víceboj. Původní
plán uspořádat na zrekonstruovaném stadionu atletický čtyřboj nám zhatila nepřízeň počasí, neboť
celé odpoledne vydatně pršelo, což byl letos na jaře jev takřka nevídaný. Ale i přes tuto nucenou
změnu si myslím, že si děti sportovní aktivitu velmi užily. Čtyři smíšená osmičlenná družstva závodila
společně ve čtyřech disciplínách: skok z místa do dálky, račí štafeta, slalom s basketbalovým míčem
mezi kužely a hod na koš. Závěrečnou doplňkovou disciplínou byla poté sprinterská štafeta všech
členů družstva okolo tělocvičny. Mezi družstvy zvítězili ŽLUTÍ, 2. místo obsadili ZELENÍ, 3. místo
ORANŽOVÍ a 4. místo MODŘÍ, kteří ale měli ve svých řadách hned dva nejúspěšnější individuální
sportovce, čímž se družstva umístěná před nimi pochlubit nemohla. O dvě patra výše se v učebně
výtvarné výchovy konala keramická dílna, kde si její účastníci mohli vyzkoušet atraktivní práci
s hlínou. Do této činnosti se zapojila jen samá děvčata, což se stalo snad poprvé. Zbylí chlapci, kteří
se nezapojili do sportování, využili poslední společnou dílnu, kterou byl šachový miniturnaj. Polští
chlapci to měli velmi složité, neboť proti nim stáli naši kluci, kteří již několik let navštěvují školní
šachový kroužek. Proto asi nikoho nepřekvapilo, že zvítězil Jáchym Polášek před Markem Patkou.

PÁTEK 18. května 2018
Páteční den byl spojen s celodenním výletem do blízkosti Českého středohoří. O výlet byl mezi
našimi žáky velký zájem, a tak jsme na akci vypravili ještě jeden autobus. Po zhruba hodině a půl
dlouhé cestě jsme zastavili pod památnou horou Říp, která je úzce spojena s českou mytologií
a historií. Podle pověsti vystoupal praotec Čech na Říp a pronesl ta bájná slova: "Tady je ta země
zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající." A tak jsme jeho kroky následovali a stoupali
po strmé stezce vzhůru až na vrchol. Tam jsme po krátké občerstvovací pauze navštívili rotundu
sv. Jiří a naše paní ředitelka nám přečetla nejzajímavější pasáže z průvodce o této velmi staré
církevní památce. Poté jsme se přesunuli na dvě vyhlídky, abychom si prohlédli okolní krajinu.
Na jedné z nich se k nám přidaly dvě skalní kozy a doprovázely nás cestou zpět až k autobusu.

Dalším bodem našeho výletu byl hrad Kokořín, který se nachází zhruba deset kilometrů od Mělníka
a byl postaven po roce 1320 nejspíše pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. I tuto informaci
nám sdělila průvodkyně, která nás ve stručnosti seznámila s historií hradu a doprovodila po třech
patrech hradního paláce. Na ochoz a věž jsme již šli sami a mohli si hrad prohlédnout z mnoha stran.

Po návratu do Sobotky se vše již pomalu chystalo na večerní diskotéku, která byla opět v režii
našich bývalých žáků Vítka Černého a Jiřího Resla. Stejně jako loni ji pojali ve velkém stylu a jistě
je potěšila vysoká návštěvnost z řad současných i bývalých žáků. Všichni se náramně bavili při
společném poslechu a tanci.
Vedení obou partnerských škol využilo příležitosti a navštívilo v Jičíně koncert Smíšeného
pěveckého sboru Foerster, Jičín na arkádovém nádvoří jičínského zámku. Věřím, že tato kulturní
vložka byla dalším příjemným zpestřením pobytu.
SOBOTA 19. května 2018
Sobotní dopoledne jsme strávili
s našimi přáteli v Jičíně, kde
o víkendu probíhaly opět po dvou
letech Valdštejnské slavnosti.
Nejprve si mohli žáci v doprovodu
svých
učitelů
prohlédnout
historické
tržiště
s ukázkou
starých
řemesel,
ležení
valdštejnských vojsk nebo se
zaposlouchat do dobové hudby.
Poté jsme sledovali slavnostní
průvod
družiny
Albrechta
z Valdštejna a přivítání vévody
na pódiu.

Odpoledne jsme strávili pro změnu v Sobotce, kde větší část polských dětí navštívila místní
horolezeckou stěnu. Děti se této výzvy nebály a užívaly si chvíle strávené při této netradiční
sportovní aktivitě. Menší skupinka dětí navštívila na Šolcově statku koncert konaný u příležitosti
95. výročí narození zakladatele zdejší galerie Karla Samšiňáka.
Večer využili naši přátelé ke společným hrám v tělocvičně, zejména hraní oblíbeného volejbalu.
NEDĚLE 20. května 2018
Nedělní sluncem zalité dopoledne strávili naši hosté v blízkém okolí
Sobotky. Nejprve navštívili novou rozhledu Čížovka poblíž obce
Kamenice a poté se přesunuli do Suhrovic na krátkou vycházku
okolo rybníků. Když dorazili na místo, byli i naši účastníci výletu
okouzleni nádherným místem plným upravených stezek, můstků,
rybníčků s rozkvetlými lekníny a jinými vodními rostlinami. Byl
to prostě balzám na duši!

Tímto vydařeným výletem byl
zakončen čtyřdenní pobyt
polské
výpravy
u
nás
v malebném
Českém
ráji
a všichni se již moc těšíme na
září, až se opět společně
potkáme v polské Sobótce.
Radek Štaff

