
                                
 

 

 

 

 

,,Rozmanitý papír-papírové variace“ -  Vidžín 12. - 24. 7. 2015 

 

počet účastníků: 36 

15 německých dětí + 2 vedoucí 

15 českých dětí + 2 vedoucí + 1 tlumočník 

1 zdravotník 

V roce 2015 uplynulo již 40 let od vzájemné spolupráce Základní školy Toužim  a 

Goetheschule  v Breitenbrunnu v Sasku. Zároveň máme  v letošním roce za sebou již  

jednadvacetiletou vzájemnou spolupráci s DKSB v Breitenbrunnu. 

Každoroční vzájemná setkávání mají již zaběhnutý řád. Děti obou škol se potkávají na 

sportovním klání, velikonočním setkání pátých tříd, uměleckých projektech, projektovém 

týdnu pro sedmé  a čtvrté třídy a v neposlední řadě právě na každoročním letním česko – 

německém setkání dětí, na společném táboře-v tomto roce již po jednadvacáté. 

V organizování letních táborů se pravidelně střídá Základní škola Toužim a DKSB z 

Breitenbrunnu. Každý letní tábor se nese v duchu motta, na kterém se dohodnou vždy děti 

obou zúčastněných stran. 

Poslední letní setkání proběhlo v červenci 2014 v Netzschkau, v Německu  a jeho motto 

bylo : ,,Co dokáží dětské ruce“.  

V letošním roce byl společný projekt opět zaměřen na rozvoj dětské fantazie a šikovnost 

jejich rukou. 

Samotný projekt měl očekávané pozitivní výsledky. Byl  ohromným přínosem pro společné 

česko-německé soužití dětí. K danému tématu se nabízelo rozsáhlé spektrum činností, které 

děti  zaujaly a  ve finále výsledky své práce  prezentovaly na společném vystoupení pro 

veřejnost,  konaném na kolonádě v Mariánských Lázních 22.července 2015 s doprovodným 

programem, který si děti vytvořily sami. Děti měly  možnost se seznámit s různými druhy 

rukodělné činnosti,  rozvíjet vlastní fantazii, připravovat si kostýmy, nacvičovat společně 

vystoupení a to vše v duchu tématu, ,,Rozmanitý papír – papírové variace.“ K tomu 

nemalou měrou přispělo to, že děti pracovaly ve smíšených česko-německých skupinách, 

trávily spolu volný čas, sportovaly spolu a společně připravovaly závěrečné vystoupení . V 

průběhu pobytu se děti aktivně zapojovaly do jazykových kurzů. České děti se učily 

německy a německé zase česky. Při závěrečném hodnocení pobytu dostaly za svoji účast 

certifikát o absolvování kurzu i o účasti na letním setkání ve Vidžíně. 



Naše společná činnost nesla s sebou celou řadu pozitivních prvků, z nichž můžeme 

připomenout např. interkulturní hry, spolupráci ve smíšených česko – německých 

skupinách, společné trávení volného času, kde děti s lehkostí překonávaly jazykové bariéry 

atd. 

Mezi organizátory a vedoucími celého projektu byly vedeny osobní i telefonické, mailové 

porady o náplni a zajištění celé akce. 

Letní setkání bylo vedeno kvalifikovanými pedagogy - Mgr. Pavel Princl, Mgr. Jiřina 

Princlová, ze strany české a sociálním pedagogem Barbara Milhahn a vedoucí Julia 

Endesfelder. Navštívila nás také a rovněž připojila ruku k dílu, předsedkyně okresní 

organizace  DKSB Aue- Schwarzenberg , paní Roswitha Gottinger. 

K hladkému průběhu přispěla také účast zdravotníka. Celý program tábora nebyl zaměřen 

jen na přípravu závěrečného představení, ale děti se také seznámily s místem, kde  bydlely, 

navštívily pamětihodnosti regionu. Prohlédly  si město Plzeň,  náměstí  a také si vyzkoušely 

plzeňský bazén.V Plasích se zabavily na  Fantasy golfu, v Karlových  Varech zase 

obdivovaly umění sklářů v závodu Moser,  prošly lázeňskou zónu, tamní kolonády a měly 

možnost si prohlédnout město z ptačí perspektivy z rozhledny Diana.Asi nejvíce se jim v 

Karlových Varech líbil nově otevřený  Motýlí dům. Navštívily také druhé největší lázeňské 

město tohoto regionu - Mariánské Lázně .Seznámily se s prostředím tamní kolonády, kde na 

závěr předvedly svůj program pro veřejnost, navštívily Ruský kostel a prošly si krásné 

prostředí lázeňských parků. V přírodním areálu Prelát zažily nádherné odpoledne, včetně 

opékání na ohništi. 

Německé děti měly  možnost se seznámit  s  oblastí, kde žijí jejich kamarádi, mohly  

srovnávat způsob života, ochutnat českou kuchyni atd. 

Veškerá činnost během tábora byla dětmi pečlivě dvojjazyčně dokumentována obrazem  i 

.písmen, byla vytvářena fotodokumentace. Tato dokumentace je pak součástí prezentace. 

Propagace projektu proběhla místním tiskem Toužimské listy, Karlovarský deník, na 

plakátech, v internetovém informačním systému města Toužim a na  vebových stránkách 

lázeňského města Mariánské Lázně a v Infocentru v Mariánských Lázních. Před vlastním 

představením roznášely děti v prostorách kolonády mezi návštěvníky upoutávky na 

vystoupení. 

Závěrečné vystoupení dětí v Mariánských Lázních mělo velmi kladný ohlas u diváků. 

Potlesk na otevřené scéně svědčil o tom, že se představení divákům líbilo.  

 

 

 

V Toužimi  25.8.2015                              Mgr. Pavel Princl a Mgr. Jiřina Princlová 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 


