
                  Velikonoční projekt toužimských žáků v Breitenbrunnu                    

 

Před 41 lety, kdy vzniklo vzájemné partnerství dvou škol, setkávali se žáci i učitelé při 

sportu, nebo jen tak na společném posezení.  

Postupem let, zvláště od doby, kdy se do spolupráce zapojila organizace DKSB z 

Breitenbrunnu, vzájemné společné akce dostaly určitý řád a pravidelnost.  

V roce 2016 uplynulo již 41 let od vzájemné spolupráce Základní školy Toužim  a 

Goetheschule  v Breitenbrunnu v Sasku. Zároveň v letošním roce si připomínáme již  

třiadvacetiletou  sezonu  spolupráce s DKSB v Breitenbrunnu. 

Každoroční vzájemná setkávání mají již zaběhnutý řád. Děti šestých tříd obou škol se 

potkávají na sportovním klání, kde vítězné družstvo získává putovní ,,pohár“ - plyšového 

zajíce. Proč právě zajíce? V začátcích sportovních setkání byla soutěž pojmenována 

,,Hasenpokal“. 

V zájmu co nejširšího spektra zapojených žáků do společných akcí, je pro žáky pátých tříd 

připravován velikonoční projekt. Děti se prezentují  krátkým programem a zároveň si 

připomenou velikonoční tradice při výtvarné činnosti. I v letošním roce tomu nebylo jinak a 

tak jsme 22. března  2016 společně vyrazili na velikonoční projekt k našim přátelům za 

hranice naší vlasti. V úvodní části se žáci obou škol pochlubili svým kulturním vystoupením 

a naše děvčata sklidila velký potlesk za mažoretky a taneční sestavu. Potom už všichni 

společně pracovali v namíchaných česko – německých skupinách na připravených 

velikonočních dekoracích.V průběhu své tvorby se snažili domluvit mezi sebou anglicky, 

občas rukama nebo mimikou, ale přesto se některým podařilo navázat vzájemnou domluvu 

a dokonce si vyměnit  i emailové adresy.  

Výtvarné nadání a svoji fantazii mohou žáci obou škol vyjádřit při uměleckých projektech, 

které jsou vždy vedeny zkušeným výtvarníkem a děti vytváří kalendář v projektovém 

vyučování pro osmé třídy a v neposlední řadě právě na každoročním letním česko – 

německém setkání dětí na společném táboře. 

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 2015 ve Vidžíně  a jeho motto bylo : ,,Rozmanitý 

papír“. Prezentaci čtrnáctidenního snažení dětí shlédlo mnoho diváků, kteří zaplnili prostory 

kolonády v Mariánských Lázních. Prezentace měla tak obrovský úspěch, že i jeden z 

finančních sponzorů letního setkání, Česko-německý fond budoucnosti, jej ocenil na svých 

stránkách. Právě na tomto společném setkání, při závěrečném hodnocení, vzešel  námět  pro 

následující letní tábor, který, jak je pravidlem, bude letos v Německu. V letošních letních 

měsících se děti ve Wolkensteinu v Sasku budou seznamovat s tím, co  člověku přináší 

příroda . Téma je : ,,Po stopách přírody“.  

Veškerá společná  činnost nese s sebou celou řadu pozitivních prvků, z nichž můžeme 

připomenout například interkulturní hry, spolupráci ve smíšených česko – německých 

skupinách, společné trávení volného času , poznávání kulturních a historických hodnot 

svého souseda, v neposlední řadě se seznámí i s jejich gastronomickými zvyky. 

Po dlouholeté zkušenosti můžeme s klidným svědomím konstatovat, že mezi dětmi ani 

netřeba bourat žádné bariéry, ony tam v podstatě nejsou. Nebylo tomu tak vždy a proto nás 

moc těší, jakou cestou se ubírají naší mladí lidé dnes. 

O projektové vyučování z řad našich žáků je vždy velký zájem a tak i my, kteří se snažíme 

s dětmi rozvíjet a podporovat touto spolupráci, máme z toho velkou velkou radost. 

                                 ZŠ Toužim – Mgr. J. Princlová, J. Váňová, Mgr. H. Dornicová 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


