
 Toužimské děti na začátku prosince nasály předvánoční atmosféru u sousedů. 

 

Začátky dlouholeté spolupráce základních škol z Toužimi a saského 
Breitenbrunnu sahají až do roku 1976. To je už úctyhodná řádka let, kdy obě 

školy vyvíjejí rozmanitou činnost v oblasti vzájemné příhraniční spolupráce 
mezi dětmi, ale i dospělými. Obě školy jsou také zapojeny do akcí DKSB z 

Breitenbrunnu. 
Nechceme vyjmenovávat všechny, to bychom zaplnili hodnou část našeho 

příspěvku, ale pro ilustraci jen některé z nich. Děti různého věku se 
každoročně setkávají před velikonočními svátky, při výtvarných projektech, při 

sportovním klání o ,,Hasenpokal", při projektovém vyučování ještě společně se 
školou z Nattheimu a vrcholem společných akcí je každoroční letní česko-

německý tábor.  
Myslíme, že není třeba ani zdůrazňovat, že se o organizování a přípravu všech 

společných akcí všichni zúčastnění pravidelně střídají. Poslední společná akce, 
která proběhla v Toužimi v září 2016, byla prezentace výtvarného snažení dětí 

obou škol, ze kterého vznikl nádherný stolní kalendář se zvířecí tematikou. 

V předvánočním čase se děti ze ZŠ Toužim, díky pozvání pana starosty 
z Breitenbrunnu, pana Fischera, podívaly na oslavy v tamním městečku. 

Přivítání bylo velmi srdečné nejen mezi dospělými, ale i děti zde potkaly své 
kamarády ze společných projektů. Pro všechny děti byly připraveny výtvarné 

dílny, ze kterých si malí umělci odnesli mnoho krásných,vlastní rukou 
vytvořených dárečků s vánoční tematikou. Pokud opustila děti chuť dále tvořit, 

mohly se občerstvit různými sladkostmi. Když se v určitou hodinu zaplnila celá 
místní tělocvična diváky, průvod v tradičních  hornických krojích zahájil 

odpolední vánoční oslavy.  Naše děti se přijely nejen podívat, ale také přispěly 
k nádherné předvánoční atmosféře svým programem. Pro své hostitele 

připravily s paní učitelkou Lenkou Matoušovou naše vánoční písně, děvčata z 
kroužku mažoretek paní Vnoučkové se pochlubila skvělou taneční sestavou, 

sólové vystoupení  předvedla mažoretka Romana Málková, která  se za svůj 
výkon  dočkala bouřlivého potlesku všech přítomných. Závěrečná část našeho 

programu patřila vystoupením malých flétnistek a klarinetistek, které zahrály 

známé melodie. A v úplném závěru si pak všichni společně zazpívali Tichou 
noc, koledu, kterou znají i německé děti. Celý náš program byl odměněn 

bouřlivým potleskem.  
Umocněním slavnostní předvánoční nálady byla návštěva vánočních trhů v 

nedalekém Schwarzenbergu. Všechny nás uchvátila krásná světelná výzdoba, 
hojné stánky s upomínkovými předměty, typickými pro tamní region. Ani se 

nám nechtělo odjíždět domů. Jediné, co této atmosféře chybělo, byl bílý sníh. 
Snad se ho dočkáme na vánoce. 

         
Mgr. J. Princlová, L. Matoušová, J. Váňová a žáci  ZŠ Toužim   

 
 

 



 
 

 
 

 
 

      

 

 


