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Děti si prověřily znalosti o Bartošovicích a Sedlnicích,
vyzkoušely si i práci s knihtiskem
Bartošovice, Sedlnice – Že v Bartošovicích roste jeden z nejvzácnějších platanů
v celé Evropě, který zasadil milující manžel a významná osobnost obce Josef Jiří
Meinert na památku své ženy, že tam mají rybníky, mlýn, dřevěný jez a také
záchranou stanici, zámek a mnoho
dalšího - to všechno už většinou věděly
děti ze Základní školy v Bartošovicích.
V úterý 25. března prověřily a oživily
i další znalosti o obci a regionu Poodří
na interaktivní akci, která se konala
v rámci projektu „Zábavná vlastivěda
z našich vesnic“. Dozvěděly se ale i něco
víc…
Jak a na co se kdysi psaly a později
tiskly knihy, z čeho se vyráběl inkoust nebo jak se odlévaly litery. O tom všem děti
nejen slyšely, ale mohly to i vidět a posléze vyzkoušet pod dohledem lektora Romana
Prokeše, který je autorem zábavně-naučné části programu. Prokeš není v tomto
oboru žádný nováček. Svůj knihtiskařský stroj si sám vyrobil, stejně jako další náčiní,
které s sebou vozí. „Knihtiskařských strojů mám už víc. Předvádím je léta především
v knihovnách, muzeích a školách,“ prozradil výřečný muž, který si svým projevem
získává popularitu u malých i velkých dětí, studentů i učitelů. „Je to pravda, takové
představení jsme ani nečekali, naše děti byly nadšené,“ potvrdil učitel bartošovické
devítiletky Vladimír Petřvalský. Více než stovka dětí z Bartošovic, ale také Hukovic či
Sedlnic a dalších okolních obcí si
vylisovala obecní znaky, stránku z Bible
kralické a jiné obrázky. „Mohli jsme si
také vyrazit minci nebo zkoušet psát
inkoustem,“ řekl jeden z žáků páté třídy.
Další pracovní skupina měla zaměstnání
společně s autorkou budoucích publikací
Marií Šulákovou. „Publikace vzniknou pro
školy v Poodří k předmětům prvouka
a vlastivěda a spolupracovat se mnou
budou učitelé z místních základních škol,“
uvedla. Na akci si s dětmi povídala právě o obecních zajímavostech a odlišnostech,
prohlížela staré mapy. „Vybrala jsem záměrně takové perličky, které si děti
zapamatují. Povídali jsme si o původech názvů obcí v regionu, o znacích, jak se tady
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v minulosti žilo obyčejným lidem, jak se trestali zloději, k čemu všemu sloužily mlýny,
jaké stezky tudy vedly,“ uvedla pro příklad.
Překvapil nás zájem žáků, především deváté třídy a pak také znalosti dějin
některých žáků, jako žákyně třídy osmé třídy, kterou historie nejen zajímá, ale také
baví a účastní se olympiád dějepisu. Je vidět, že děti mají zájem o místní historii a toto
téma je zajímá. Škola v Bartošovicích věnuje historii dostatečný prostor. Nebo je to
o přístupu vyučujícího?
Na projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic spolupracuji dvě místní akční
skupiny: MAS Regionu Poodří a MAS Hanácké Království. Projekt podpořila Evropská
unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV.
LEADER Programu rozvoje venkova MZe, opatření IV.2.1. Realizace projektů národní
spolupráce.
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