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Celkový počet účastníků: 36 

15 německých dětí + 2 vedoucí 

15 českých dětí + 2 vedoucí + 1 tlumočník 

1 zdravotník 

V roce 2017 uplynulo již neuvěřitelných 42 let od vzájemné spolupráce Základní školy 

Toužim  a Goetheschule  v Breitenbrunnu v Sasku. Zároveň máme  v letošním roce za sebou 

již  třiadvacetiletou vzájemnou spolupráci s DKSB v Breitenbrunnu.To znamená, že tento 

letní tábor byl v pořadí již třiadvacátý. 

Každoroční společná setkávání mají již zaběhnutý řád. Děti obou škol se potkávají na 

sportovním klání, velikonočním setkání pátých tříd, uměleckých projektech, projektovém 

týdnu pro sedmé  a čtvrté třídy a v neposlední řadě právě na každoročním letním česko – 

německém setkání dětí, na společném táboře-v tomto roce již po dvaadvacáté. 

V organizování letních táborů se pravidelně střídá Základní škola Toužim a DKSB z 

Breitenbrunnu. Každý letní tábor se nese v duchu motta, na kterém se dohodnou vždy děti 

obou zúčastněných stran. 

Organizace DKSB z Breitenbrunnu společně se ZŠ Toužim navíc organizují jednak 

umělecký projekt a v  neposlední řadě právě  každoroční letní česko – německé setkání dětí 

na společném táboře. 

Poslední letní setkání proběhlo v 2016 v  německém Wolkensteinu v Sasku, kde se děti 

seznamovaly s tím, co  člověku přináší příroda . Téma bylo : ,,Po stopách přírody“.  

Nutno zmínit obrovskou zásluhu  Česko-německého fondu budoucnosti, který akce 

pořádané ZŠ Toužim již léta pomáhá spolufinancovat. 

V Letošním roce se děti setkaly pod heslem Varieté. Toto krátké slovo v sobě obsahuje 

obrovský potenciál k rozvoji dětské fantazie a dovednosti. Tím, že  veškerá činnost na 

letním táboře probíhá ve smíšených česko – německých  skupinách, je jasné , že hlavní cíl , 

který si organizátoři dali ,sblížení se, návázání přátelství a v neposlední řadě i jazykové 

dovednosti, probíhá automaticky ,bez jakéhokoliv násilného zásahu ze strany vedoucích.  

Veškerá společná  činnost nese s sebou celou řadu pozitivních prvků, z nichž můžeme 

připomenout například interkulturní hry, spolupráci ve smíšených česko – německých 

skupinách, společné trávení volného času , poznávání kulturních a historických hodnot 

svého souseda, v neposlední řadě  seznámení se i s jejich gastronomickými zvyky. 

Po dlouholeté zkušenosti můžeme s klidným svědomím konstatovat, že mezi dětmi ani 

netřeba bourat žádné bariéry, ony tam v podstatě nejsou. Nebylo tomu tak vždy a proto nás 

moc těší, jakou cestou se ubírají naší mladí lidé dnes. 

K danému tématu se nabízelo rozsáhlé spektrum činností, které děti  zaujaly a  ve finále 

výsledky své práce  prezentovaly na společném vystoupení pro veřejnost,  konaném  v 

sokolovně v Toužimi 12.července 2017. Děti měly  možnost se seznámit s různými druhy 

rukodělné činnosti,  rozvíjet vlastní fantazii, připravovat si kostýmy, nacvičovat společně 

vystoupení. Pozvánky, plakáty na samotné vystoupení  patřičně prezentovaly v prostorách 

základní školy v Toužimi, plakátky roznesly po celém městě, dále veřejnost informovaly v 

Toužimských novinách a také v informačním systému města Toužim. Pozvánka na 

vystoupení vyšla také v Karlovarském deníku. Rovněž děti pozvaly své rodiče a to nejen 

české děti, ale i děti z Breitenbrunnu. Na samotném vystoupení byli tedy i němečtí hosté. 

V průběhu pobytu se děti aktivně zapojovaly do jazykových kurzů. České děti se učily 

německy a německé zase česky. Při závěrečném hodnocení pobytu dostaly za svoji účast 



certifikát o absolvování kurzu i o účasti na letním setkání ve Vidžíně. 

Mezi organizátory a vedoucími celého projektu byly vedeny osobní i telefonické, mailové 

porady o náplni a zajištění celé akce. 

Letní setkání bylo vedeno kvalifikovanými pedagogy - Mgr. Pavel Princl, Mgr. Jiřina 

Princlová, ze strany české a Anja Gottinger, Tanja Klebsch ze strany německé.Rovněž se 

zúčastnila  a připojila ruku k dílu, předsedkyně okresní organizace  DKSB Aue- 

Schwarzenberg , paní Roswitha Gottinger. 

K hladkému průběhu přispěla také účast zdravotníka. Celý program tábora nebyl zaměřen 

jen na přípravu závěrečného představení, ale děti se také seznámily s místem, kde  bydlely, 

navštívily pamětihodnosti regionu. Prohlédly  si město Plzeň,  náměstí  a také si vyzkoušely 

plzeňský bazén.V Plasích se zabavily na  Fantasy golfu, v Karlových  Varech zase 

obdivovaly umění sklářů v závodu Moser,  prošly lázeňskou zónu, tamní kolonády a měly 

možnost si prohlédnout město z ptačí perspektivy z rozhledny Diana. Asi nejvíce se jim v 

Karlových Varech líbil nově otevřený  Motýlí dům. Navštívily také druhé největší lázeňské 

město tohoto regionu - Mariánské Lázně . Seznámily se s prostředím tamní kolonády,kde 

byly unešeny zpívající fontánou, navštívily Ruský kostel a prošly si krásné prostředí 

lázeňských parků. V přírodním areálu Prelát zažily nádherné odpoledne, včetně opékání na 

ohništi. 

Německé děti měly  možnost se seznámit  s  oblastí, kde žijí jejich kamarádi, mohly  

srovnávat způsob života, ochutnat českou kuchyni, v lázních ochutnat množství léčivých 

pramenů atd. 

Veškerá činnost během tábora byla dětmi pečlivě dvojjazyčně dokumentována obrazem  i 

.písmen, byla vytvářena fotodokumentace. Tato dokumentace je pak součástí prezentace. 

Propagace projektu proběhla místním tiskem Toužimské listy, Karlovarský deník, na 

plakátech, v internetovém informačním systému města Toužim a na  webových stránkách 

školy, v prostorách městského úřadu v Toužimi. Před letním táborem roznášely děti v mětě 

Toužim plakátky s pozvánkou na jejich představení. 

Největší propagací práce dětí na společném projektu bylo samotné vystoupení pro veřejnost 

v Toužimi. 

Závěrečné vystoupení dětí přijalo publikum s obrovským  ohlasem. Potlesk na otevřené 

scéně svědčil o tom, že se představení divákům líbilo.  

Po společně strávených dnech se děti jen těžce loučily a mnohé se těší na další setkání. 

 

V Toužimi  15.7.2017                              Mgr. Pavel Princl a Mgr. Jiřina Princlová 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


