
    Velikonoční zajíček přeskočil z německého Breitenbrunnu do 

Toužimi o pár dní dříve. 

 
Trochu s předstihem slavili velikonoční svátky žáci 5. tříd ze Základní školy v Toužimi 

společně se žáky spřátelené školy ze saského Breitenbrunnu. 
Začátky dlouholeté spolupráce Základních škol  Toužim a saského Breitenbrunu 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.  

O organizování a přípravu všech společných akcí se všichni zúčastnění spravedlivě 
dělí. První společná akce, která proběhla v tomto školním roce v Toužimi v září, byla 
prezentace výtvarného snažení dětí obou škol, ze kterého vznikl nádherný stolní 

kalendář se zvířecí tematikou, v prosinci naopak toužimské děti nasávaly vánoční 
atmosféru u svých sousedů.  

Již měsíc, před společným setkáním,pilně nacvičovali žáci 5.A a 5.B s paní učitelkou 
Lenkou Matoušovou kulturní program pro své kamarády z Německa. Děti zazpívaly 
písničky autorů Svěráka a Uhlíře a jejich nádherný,sborový zpěv  se rozléhal po celé 

chodbě. Děvčata z 5.A zahrála na flétny a klarinet,zazněla i houslová skladba od M. 
Prokopce. Na závěr našeho vystoupení zarecitovali chlapci z 5.A velikonoční říkanku a 

přítomné paní učitelky vyšlehali pomlázkou.Podobný kulturní program měly připravený 
i německé děti a jejich program byl obohacený o taneční sestavu. 
Po kulturním programu jsme se všichni přesunuli do tříd, kde jsme společně zdobili 

velikonoční vajíčka. Vajíčka byla již připravená jako polotovar a každý z žáků měl 
možnost si ho vlastnoručně nazdobit. Vajíčka se namáčela do inkoustových barev a 

postupně se vyškrabávaly různé motivy, záleželo na fantazii každého žáka. Naše práce 
se velmi líbila a dokonce i paní ředitelka breitenbrunnské školy si sama vlastnoručně 
vajíčko také zkusila odekorovat.Škoda jen, že některým žákům se vajíčka při 

neopatrném zacházení rozbila, neboť byla zhotovena z keramiky. 
Naši žáci si na oplátku vyzkoušeli dekorativní práce, které přivezli breitenbrunnští 

k nám. Pomocí rydel  vyškrabovali  žáci obrázky  s různými motivy zvířat a květin, 
vybarvovali předtištěné motivy velikonočních obrázků a to vše si odnesli v 
recyklovaných , papírových taštičkách, které obdržel každý žák. A jako sladkou 

odměnu na závěr dostali všichni  čokoládového zajíce, kterého většina slupla ještě 
před obědem. 

 
A co říci závěrem? Celé dopoledne  proběhlo v přátelském duchu, děti byly nadšené ze 

společného setkání našich a breitenbrunnských škol, dokonce se už někteří ptají, kdy 
se zase příště setkáme. Již po Velikonocích odjíždějí vybraní žáci 8. ročníků na 
výtvarný projekt se svými pedagogy, v květnu 2017 se koná další společná akce Cesta 

za zdravím a v průběhu prázdnin se koná letní česko – německý  tábor na Vidžíně, 
takže společných aktivit máme více než dost. 

 
Děkujeme všem zúčastěným žákům za vzornou reprezentaci naší školy , paní 
učitelkám L. Matoušové, Mgr. J. Princlové , Mgr. A Liškové, Mgr. G. Krbcové za 

tlumočení  a  vzájemnou spolupráci na celé akci.  
 

       L. Matoušová, Mgr. J. Princlová, Mgr. A. Lišková , Mgr. G. Krbcová - žáci 5.A,5.B 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


