Ve dnech 24. – 26. května 2013 k nám zavítali na
třídenní pobyt naši přátelé z polské Sobótky. Ihned
po příjezdu je přivítaly svými tanečními sestavami
naše mažoretky Lentilky. Po obědě se děti rozdělily
do tří skupin. Pro první skupinu byla nachystána
keramická dílna, ve které naši žáci a učitelé učili
polské děti pracovat s tímto výtvarným materiálem.
Začalo se jednoduchými výrobky, později začali
žáci tvořit i prostorová díla. Druhá skupina se sešla
ve školní knihovně, kde naopak polští žáci učili naše
děti tkát na rámu. Tato rukodělná činnost je velice
časově náročná. Během dvou hodin se dívky
seznámily především s několika způsoby tkaní, které při kombinaci vytváří různé povrchové efekty.
Třetí skupina, čistě chlapecká, se zúčastnila v tělocvičně naší školy sportovního trojboje. Soutěžilo
se v těchto disciplínách: florbalový slalom mezi kuželi, hod basketbalovým míčem na koš a přesnost
střelby florbalovým míčkem na branku. V konkurenci 14 soutěžících zvítězil Michal Plíšek, druhé
místo obsadil Bartosz Szymajda a třetí skončil Aleš Balcar. Po rozdání diplomů a drobných cen si
ještě všichni společně zahráli florbal. Po skončení výtvarných a sportovních aktivit se všichni sešli
ke společné procházce Sobotkou. Naši přátelé při ní navštívili v domově s pečovatelskou službou
výstavu krojů Obce baráčnické. Po večeři se naši mladí již mohli těšit na tradiční diskotéku.

V sobotu dopoledne se pokračovalo ve výtvarných dílnách. V keramické dílně se některé jednodušší
výrobky během noci vypálily v keramické peci, takže si je mohli jejich autoři odvézt domů. Nadále
se pracovalo na prostorových pracích, které byly časově náročnější. Musím říci, že první výtvory
nevypadaly vůbec špatně. Hotové výrobky přivezeme s sebou až v září, protože před vypálením
musejí několik dní schnout. V dílně tkaní již měly naše dívky několik řádků utkaných. Ale stihnout
nějaký motiv za tak krátkou dobu je pro začátečníky naprosto nemožné. Naši polští přátelé nám
proto rámy se započatými pracemi zapůjčili a věříme, že do naší zářijové návštěvy budou
rozpracovaná díla dotkána. Po obědě nás čekal společný výlet do Bozkovských dolomitových jeskyní.
Ty jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v severních Čechách a nachází se zde největší podzemní
jezero v Čechách vůbec. Působivá je pak jejich křišťálově průzračná voda. Obdivovat jsme mohli
stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů, které se zde utvářely statisíce let.
Po prohlídce jeskyní nás čekal již návrat do Sobotky s krátkou zastávkou v Semilech. To už se však
začalo velmi zhoršovat počasí.

Do nedělního rána jsme se probudili sice bez deště, ale tento příznivý stav netrval příliš dlouho.
Obloha se totiž opět zatáhla a vytrvalý déšť nám kazil výlet na hrad Kost. Zde jsme absolvovali
zhruba hodinovou prohlídku s výkladem. Během ní jsme si prohlédli středověkou mučírnu, která ve
skutečnosti nikdy mučírnou nebyla, hladomornu, kapli, spodní část Bílé věže nebo černou kuchyni.
Poté jsme odjeli zpět do Sobotky a po obědě nás čekalo už jen loučení. Naši přátelé nám poděkovali
za příjemné chvíle, které jsme společně během tří dnů strávili, a vyslovili přání, abychom se
společně opět setkali v září v Sobótce.

V příštím roce si společně připomeneme významné jubileum. Vždyť už tomu bude deset let, co bylo
započato partnerství obou soboteckých škol, a to je rozhodně velký důvod k oslavě.
Radek Štaff

