
Den dětí  

Děti dětem  - tak bychom mohli nazvat letošní oslavu Dne dětí na naší škole. Stalo se již 

tradicí, že každoroční oslavy pořádají žáci 9. ročníků pod záštitou školního parlamentu. 

Kromě těchto žáků se aktivně zapojili i žáci 7.B a tanečnice z 8.A a 8.B. 

Pro svoje mladší spolužáky si připravili plno zajímavých sportovních aktivit, her a soutěží. 

Největší zájem jako každý rok , bylo malování na obličej , malí fotbalisti se aktivně zapojili do 

hry  s míčem se žáky 7.B a pozadu nezůstal ani florbal, kde plno dětí ukazovalo svoje umění 

s hokejkou v ruce.  A že jim to šlo, střelba do brány, kličkování s míčem , bylo radost se na ně 

dívat, jak si to vše společně užívali. V průběhu zábavného dopoledne se představila děvčata 

z 8. ročníků se svým tanečním vystoupením a nakonec se do tance zapojili všichni, jak malí 

tak i velcí, zvláště žáci 9. ročníku nás překvapili svým tanečním uměním.  

Dobré náladě nahrávalo i velmi teplé počasí a tak si děti užily svůj den se vším všudy , co 

k tomu patří. Velice nás potěšila pochvala od paní učitelek z mateřské školy Sluníčko, kterým 

se zábavné dopoledne také líbilo a se svými  malými svěřenci si užili oslav. 

Poděkování si zaslouží nejen žáci, kteří se aktivně zapojili, ale i řada dalších, kteří přispěli 

svojí pílí k oslavě dětského dne: p. Hovorka nám krásně posekal, kropil hřiště a zapůjčil 

aparaturu na ozvučení hřiště, p. K. Prchalová za Infocentrum Toužim poskytla pamlsky pro 

všechny děti a barevné pastelky na malování. Poděkování patří i  vedoucí školní družiny p. J. 

Schrámkové, která nám zapůjčila plno rekvizit ze školní družiny . Slovem i hudbou nás 

provázeli DJ. L. Zeman a R. Svoboda. Kluci díky za vaše hlášky a průpovídky, i to přispělo 

k dobré náladě na hřišti! 

Takže za rok zase nashledanou!   

                                                                        B. Janáková, K. Chmelařová  - školní parlament 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


