Navštívili nás přátelé z polské Sobótky
Na podzim jsme měli možnost se po několika letech opět zúčastnit Zelené školy v polské
Jaroslawieci. Týdenní zájezd zalitý sluncem s bohatým programem jsme si náramně užili, a
proto jsme se rozhodli, že našim přátelům obvyklý třídenní květnový pobyt o jeden den
prodloužíme.
ČTVRTEK 18. května 2017

Na čtvrteční odpoledne jsme si pro polské žáky připravili sportovní a výtvarné dílny, do kterých se
zapojili i naši žáci. První skupina absolvovala v tělocvičně školy česko-polský sportovní víceboj. Žáci
byli rozděleni do tří družstev, která proti sobě závodila ve čtyřech disciplínách (slalom se třemi
volejbalovými míči, t-běh, trojskok a hod na basketbalový koš). Všichni účastníci obdrželi dle
umístění ručně malované keramické medaile. Druhá skupina se účastnila výtvarné dílny, kde si žáci
mohli vyzkoušet potisk triček nebo malování na oblázky. Pro třetí skupinu byl v druhém patře na
chodbě nachystán česko-polský turnaj ve stolním tenise a poslední skupina se zúčastnila šachového
turnaje.

Po večeři byla pro naše hosty nachystána tradiční diskotéka pod vedením našich bývalých žáků Víta
Černého a Jiřího Resla, kteří si připravili zábavnou show s množstvím doprovodných efektů. Všichni
žáci se výborně bavili, tančili a navazovali nová přátelství.

PÁTEK 19. května 2017

Pro páteční celodenní výlet na Karlštejn jsme si nemohli vybrat lepší počasí. Od časných ranních
hodin byla obloha bez jediného mráčku a teplo bylo jako uprostřed léta. Po příjezdu na náš
nejslavnější středověký hrad jsme se šli nejprve projít přes nádvoří na hradby. Poté si nás již
převzala průvodkyně, se kterou jsme absolvovali 1. návštěvnický okruh zahrnující interiéry dvou
pater Císařského paláce a spodní podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. – 19. stol.
Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací o rodu Karla IV. a o jeho životě. Naši prohlídku
jsme zakončili návštěvou kaple sv. Kříže, posvátného prostoru hradu Karlštejna, kde se uchovávaly
říšské a později české korunovační klenoty. To byl pro nás pro všechny asi největší zážitek z celé
prohlídky. Po obědě, který jsme měli zajištěný v restauraci U Adama, nás čekal už jen přechod
k autobusu a návrat zpět do Sobotky.

Po večeři se konalo v tělocvičně školy společné sportování. Hrál se basketbal, volejbal, přehazovaná
a na hřišti za školou také fotbálek.

SOBOTA 20. května 2017

Sobotní den nás přivítal zamračenou oblohou a nižší teplotou než v předcházející dny. Náladu nám
to ovšem nezkazilo a po malé zastávce v Mladé Boleslavi jsme zamířili za naším hlavním cílem dne, za
návštěvou druhého středověkého hradu – Kosti. Na rozdíl od výletu na Karlštejn nás ,,doprovázela
družina českých dětí“, které dělaly společnost našim hostům. Ti byli velice mile překvapeni
průvodkyní hradu, která jim rozdala ,,výklad o hradu v polštině“. Zároveň ocenili nejen exteriéry
hradu, ale i vybavení interiéru, který zde byl oproti Karlštejnu bohatší. V neposlední řadě je nadchla
,,procházka po cimbuří“, odkud se nabízel hezký výhled na okolní vyhlídky.

Po odpočinku a občerstvení v místním podhradí jsme odpoledne zamířili do Plakánku, který je
okouzlil svou tajemnou atmosférou.
Poměrně dlouhou vycházku jsme zakončili v pozdních odpoledních hodinách v sobotecké cukrárně,
kde jsme se ,,odměnili“ za výdrž. Dobrá nálada nikoho cestou neopustila a po večeři a krátkém
odpočinku ještě naši přátelé absolvovali vycházku na Humprecht.

NEDĚLE 21. května 2017

Závěrečný den pobytu našich přátel jsme absolvovali výlet do Borku pod Troskami, kde jsme i
s početnou skupinou našich žáků navštívili místní MOTOMUZEUM. Mohli jsme si zde prohlédnout
unikátní sbírku historických motocyklů, které se vyráběly a brázdily české i světové silnice v 30. –
70. letech minulého století. K vidění byly převážně motocykly značek JAWA, ČZ nebo PRAGA. Po
prohlídce muzea jsme se vypravili na pěší túru po žluté turistické značce, která nás vedla krásnou
přírodou Českého ráje až k rybníku Vidlák. Odtud jsme se autobusem přemístili zpět do Sobotky,
kde jsme naše hosty zavedli ještě před obědem k nově přestavené Parmiggianiho skulptuře „Dům
pod půlměsícem“, která se nachází v parku za městským úřadem.

Program čtyřdenního pobytu byl naplněn a nastal čas loučení a návratu do Sobótky. Už nyní se
těšíme na další setkání, které se uskuteční v polovině září, kdy opět společně absolvujeme Zelenou
školu v Jaroslawieci u Baltského moře.
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