„Páťáci páťákům“
V rámci projektu s názvem „Kvalitně i na vesnici“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla během měsíce května uskutečněna tři netradiční
setkání žáků pátých ročníku tří vesnických a zároveň partnerských základních škol z Podbřezí,
Bílého Újezda a Dobrého.
První setkání proběhlo v ZŠ v Bílém Újezdě. Přesto, že perfektně připravený program trochu
pokazilo počasí, účastníci se dověděli mnoho nového. Kronikářka p. Chudá jim prozradila
zajímavosti z historie školy, společně vystoupali do věže zvonice, aby se rozhlédli po okolí
obce, obešli místní hřbitov a připomněli si některé významné osobnosti spjaté s Bílým Újezdem.
Na závěr si své znalosti prověřili vědomostně-pohybovým testem a protože všichni pozorně
poslouchali, uspěli do jednoho skvěle.
Další setkání proběhlo v Dobrém. Situace se opakovala. Lilo jako z konve. Nikoho to ale
příliš nezaskočilo. Doberští páťáci připravili program, ve kterém počítali i s touto možností.
Vzorně připravený program obsahoval seznámení s minulostí i současností Dobrého. Páťáci
všech tří partnerských škol si prohlédli významné budovy a stromy, barokní kostel, ve kterém
vystoupili s hudebním programem žáci II. stupně, seznámili se s pověstmi, patronem Dobrého
a významnými osobnostmi. Krátce byla obrázky připomenuta i katastrofální povodeň v roce
1998. Ne úplně každému se podaří dostat se a prohlédnou si velmi moderní provozy firmy PZP
Komplet, která má jednu ze svých částí právě v Dobrém. Našim páťákům se to podařilo a byli
tím, co viděli, nadšeni. Na závěr opět proběhlo prověření znalostí, tentokráte při šipkované.
Poslední setkání bylo v režii páťáků ze ZŠ v Podbřezí. Příprava celé akce byla na dvou
chlapcích, protože v pátém ročníku jednoduše víc žáků není. Na pomoc si proto do školy
pozvali pana starostu Novotného, který hostům řekl nejdůležitější informace o historii a
současnosti obce a školy. Dalším bodem programu byla procházka obcí, návštěva obecního
úřadu, knihovny a místní hasičské zbrojnice s unikátními historickými stříkačkami, povídání
s panem Svědíkem s firmy AZ-Satelit o zámečku Skalka. Jelikož tato památka známá z děl A.
Jiráska není v současné době veřejnosti přístupná, byla to pro všechny zúčastněné vzácná
příležitost vidět i to, co běžně k vidění není. Po návštěvě zámku následovala prohlídka lesního
židovského hřbitova, který je jedním z nejzachovalejších v naší zemi. Celý program se sice
výjimečně obešel bez deště, nicméně o teplém májovém počasí se rozhodně mluvit nedalo.
Celí prochladlí všichni nakonec zasedli ve škole k závěrečnému kontrolnímu testu znalostí. A
jak jinak? Všichni uspěli, proto byli odměněni drobnostmi na připomenutí si této společné akce,
jejíž smysl bylo, aby se žáci pátých ročníků naučili sami vyhledat informace a připravit program
pro své kamarády.
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