Z DP Jihočeského kraje „Podpora oslav 100 let české státnosti“

Oslavy 100.výročí vzniku ČSR ve škole
Připomenutí 28. října 1918, kdy vznikl náš společný stát Čechů a Slováků, jsme ve
škole pojali velkolepě a zorganizovali řadu akcí pro žáky i veřejnost.
Již koncem září jsme z peněz dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora
oslav 100 let české státnosti“ zakoupili cyklistický rotoped s cílem ujet na něm
2290 km. Toto číslo vyjadřuje délku státních hranic České republiky. Projekt
jsme nazvali „Objíždíme republiku“ a uskutečnili jej jako soutěž tříd od 3.
ročníku. Již 19.října jsme cíl – i s pomocí zaměstnanců školy – splnili a mohli
vyhlásit vítěze ve třech kategoriích. Vítězné třídy 3.B, 6.A a 9.A budou
odměněny tričky s logem naší školy.
Dalším realizovaným projektem byly dějepisné procházky po Větřní pro všechny
třídy na 2.stupni. Žáci těchto tříd ve 2.polovině října absolvovali vycházky se
svými učiteli dějepisu a seznámili se s dějinami našeho města a jeho
pamětihodnostmi. Dozvěděli se, který dům ve Větřní je nejstarší, kde všude se
nacházely školní budovy, kde stával památník obětem 1.světové války či mnoho
dalších zajímavostí např. o kostelu, bývalém hotelu Golf i o zašlé slávě místní
továrny. Zde patří velký dík panu Zdeňku Duffkovi, který některé tyto procházky
se žáky vedl.
Vrcholem oslav určitě byly výstavy ve škole a zasedací síni. Dne 23.října probíhala
ve vestibulu školy výstava historických fotografií Větřní z let 1918-1989 a
výstava dnes již historických předmětů denní potřeby z předlistopadových dob.
Návštěvníci si tak mohli připomenout, s jakými hračkami si hrávali v mládí,
prolistovat staré slabikáře či obdivovat mnoho dalších dnes již historických věcí.
Rovněž se mohli seznámit s dějinami Větřní umístěnými na velkém panelu.
Návštěvníci, jejichž počet nás mile překvapil, si také mohli vyzkoušet své
dějepisné znalosti o Větřní a vzniku Československa v dějepisném kvízu.
Příchozí rovněž lákala vůně grilovaných klobás, kterými se mohli občerstvit u
vchodu do školy.

Další dva dny pak probíhala rozšířená výstava v zasedací místnosti městského
úřadu. Zde se slavnostního zahájení zúčastnili starosta Mgr. Antonín Krák,
místostarosta Ing. Pavel Štindl a tajemník města Bc. Radomír Sára. Za realizaci
obou výstav bychom chtěli velmi poděkovat všem občanům i rodičům, kteří nám
zapůjčili své fotografie i historické předměty – jmenovitě manželům Kozákovým,
panu Milanu Churanovi, paní učitelkám Ivaně Temiakové, Tereze Vojtíškové,
Radce Procházkové a Janě Jakešové, paní asistentkám Michaele Kellingerové,
Jaroslavě Svetové a Kristýně Sobolové. Za přípravu panelu Historie Větřní
děkujeme paní učitelce Renatě Achatzyové, paní asistentce Michaele
Kellingerové a žákům 8.A. Za realizaci dějepisného kvízu vděčíme žákům 9.A a
panu učiteli Františku Jechovi. S organizací výstav velmi pomohli paní
asistentka Michaela Kellingerová, pan zástupce ředitelky Jiří Mikuška a paní
Marie Vysušilová. Občerstvení zajistili paní Naďa Říčařová, Flop Větřní a páni
kolegové Martin Kubalák a Bohumír Šimek.
Poslední realizovanou akcí ke 100.výročí vzniku ČSR pak bude příprava
nástěnného historického kalendáře, který sestavíme ze starých fotografiíí Větřní.
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