
Den dětí – svátek toužimských dětí 

Je 1. červen 2016 a my jsme se všichni opět sešli při společných oslavách na místním fotbalovém 

hřišti, kde jsme si užili náš den se vším všudy. Sluníčko nám svítilo už od rána  a tak jsme všichni 

doufali, že tomu  bude po celý den. 

 V Toužimi se ujali  přípravy a organizace oslav žáci druhého stupně pod vedením  svých učitelů, 

vedoucí školní družiny a finanční podpory toužimského Infocentra.  

Chlapci a děvčata ze 6.B, 7.A, 7.B a 8.A si připravili pro svoje mladší kamarády, děti z MŠ Sluníčko a 

Domeček , krásné zábavné dopoledne. Začátek oslav byl zahájen tanečním vystoupením žákyň 

sedmých ročníků, které nám předvedly taneční sestavy, na kterých pracovaly v hodinách TV pod 

vedením Mgr. J. Princlové. 

O hladký průběh celého dopoledne se zasloužili všichni žáci, kteří si připravili různé sportovní 

disciplíny, hry, soutěže, přetahování lanem, jízdu zručnosti, fotbalové vychytávky, slalom 

s koloběžkami a spoustu jiných aktivit. Jako tradičně byl obrovský zájem o malování na obličej, kde se 

neustále tvořily dlouhé fronty nedočkavých dětí. Kdo si počkal, ten se dočkal a na koho se nedostalo, 

tak zase za rok si nechá namalovat nějaký obrázek na obličej. 

 V závěru zábavného dopoledne jsme se všichni vrhli do tance, kde nám předcvičovala děvčata 

sedmých ročníků a je třeba říci, že se na trávník vrhly téměř všechny děti i se svým doprovodem. 

Děkujeme za finanční podporu Infocentru, za možnost akci uspořádat na místním fotbalovém hřišti , 

současně si poděkování  zaslouží i pan Hovorka, který nám perfektně připravil fotbalové hřiště a 

zapůjčil potřebné stoly a židle. 

Největší odměnou pro nás všechny bylo, když jsme slyšeli od dětí, že se jim dnešní den moc  a moc 

líbil. Takže za rok zase nashledanou s Vámi se těší organizátoři a všichni ti, kteří se aktivně podíleli na 

oslavách. 

 Mgr. J. Princlová, J. Schrámková, J. Váňová, Mgr. M. Píbalová 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


