
Výstava prací z česko-německého projektu v ZŠ Touţim 

 

   V touţimské základní škole se v úterý 20. září uskutečnila výstava prací, které místní děti 

vytvořily v rámci velikonočního projektu. Spolupráce Základní školy Touţim, příspěvkové 

organizace,  a školy v německém Breitenbrunnu trvá uţ celých čtyřicet let. Ţáci obou škol se 

kaţdoročně  účastní nejen výtvarného projektu, ale třeba i letního tábora nebo sportovního dne.  

   Obrázky, které si aţ do 3. října můţete prohlédnout v touţimském Infocentru, vytvořilo osm 

českých a osm německých dětí těsně po Velikonocích. Všichni se tehdy uţ tradičně sešli v penzionu 

Hollandheim ve Waschleithe a čtyři dny nepřetrţitě vytvářeli svá díla na téma „Jako zvíře“. Děti si 

vyzkoušely tradiční i nové, pro ně neznámé, výtvarné techniky a k tématu přistoupily více neţ 

zodpovědně. Pro inspiraci se vydaly i do nedaleké zoologické zahrady, kde si do poznámkových 

bloků dělaly náčrtky zvířat, struktur srsti a jiných detailů. Kdyţ se ţáci během práce na obrázcích 

cítili unavení, mohli pracovat s ovčím rounem. Výtvarnice, která děti kaţdý rok ve Waschleithe 

navštíví, si pro ně letos připravila výrobu zvířátek vypíchávanou metodou. Děti se do aktivity 

nadšeně zapojovaly a stůl se rychle plnil medvídky, kočičkami a jinými zvířátky. Samotné 

postavičky na výstavě neuvidíte, ale můţete se na ně podívat na fotografiích, kde jsou zvířátka 

vtipně naaranţována.  

   Výsledným produktem celého snaţení  je stolní kalendář, který byl dětem společně s certifikátem 

o účasti slavnostně předán na vernisáţi výstavy. Na chodbách školy byly vystaveny nejen všechny 

práce mladých umělců, ale i fotografie zachycující tvůrčí a přátelskou atmosféru během samotného 

projektu a informace o dlouholetém přátelství a spolupráci obou škol. Prezentace probíhala během 

úterního dopoledne, sešli se na ní  šikovní autoři výtvarných děl, vedení a pedagogové ze ZŠ 

Touţim a přijela i ředitelka breitenbrunnské školy, paní Grit Hofmann, dále pak Roswitha Gottinger 

a Anja Gottinger. Součástí vernisáţe byl i kulturní program, na kterém touţimské děti ukázaly, co 

dovedou. K vidění byla ukázka step-aerobicu, taneční představení, vystoupení maţoretek, hra na 

klavír, flétnu a klarinet. Všem se vystoupení moc povedlo a od nadšeného publika sklidili bouřlivý 

potlesk.  

   Výtvarný projekt je plánován i na letošní školní rok, ţáci se opět sejdou po Velikonocích a budou 

pracovat na tématu pohádek. Některé děti pojedou do Waschleithe poněkolikáté, pro některé to bude 

nová zkušenost. Jak se jim dílo podaří uvidíme zase za rok. Doufejme, ţe tradice česko-německé 

spolupráce bude zachována a i nadále bude obohacovat ţivot na základní škole v Touţimi i 

Breitenbrunnu, zatím k tomu má vše, co je třeba – spolupracující vedení, zaujaté pedagogy i 

šikovné děti. 

Petra Císlerová, Mgr. Gabriela Krbcová 

  

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 


