
,, Vánoce na horách 2017“ v Breitenbrunnu 

 
V letošním roce předcházela vánočním oslavám ještě jedna mimořádná 

událost. 

V Základní škole v Breitenbrunnu proběhla prezentace výsledků práce 
českých dětí ze Základní školy Toužim a německých dětí z tamní školy na 

společném uměleckém projektu.  
Ptáte se, co bylo předmětem této prezentace? Osm českých a osm 

německých dětí vytvořilo pod vedením zkušených vedoucích a umělkyň 
nádhernou česko-německou knížku pohádek, včetně CD s  

audio nahrávkou. Výsledek jejich práce je opravdu nadčasový. Prezentace 
se zúčastnili všichni, kteří mají podíl na vzniku knížky. Jak ve svém 

projevu shodně zhodnotili paní R. Gottinger a pan starosta R. Fischer, 
knížka je určena nejen pro dnešní děti, ale je to poklad, který mohou 

ocenit i budoucí generace dětí. 
Jen co skončila prezentace, již se naše výprava přesunula na vánoční 

oslavy. 
Pomalu se z toho stává moc pěkná tradice. Po loňském roce, tak i  letos 

přišlo na ZŠ Toužim pozvání od obecního úřadu z Breitenbrunnu na 

strávení krásných společných  předvánočních chvil. Mnohé děti se nevidí 
poprvé. Setkaly se zde účastníci uměleckého projektu a děti z letního 

tábora , ale i  někteří učitelé a rodiče. 
Trochu jsme měli obavy, zda nám nebude dělat problémy doprava 

v zimních podmínkách. Jak se ukázalo, naše obavy byly správné. Téměř 
jsme nestihli zahájení prezentace. Na horách byly nevídané záplavy sněhu  

a náš autobus s ním měl trochu potíže. Všechny překážky jsme zdárně 
překonali a autobus  plný dětí a dospělých se v pořádku dostal do 

Breitenbrunnu.  
Naše děti se nejen přijely podívat, ale také přispěly k nádherné 

předvánoční atmosféře svým programem. Pro své hostitele připravily s 
paní učitelkou  M.Bízkovou naše vánoční koledy, děvčata z kroužku 

mažoretek paní Vnoučkové se také nenechala zahanbit a vystoupení 
malých flétnistek bylo odměněno bouřlivým potleskem. Dvě naše děvčata  

seznámila naše hostitele s tím, jak se slaví vánoce u nás. V závěru si pak 

všichni společně zazpívali Tichou noc, koledu, kterou znají i německé děti. 
Na závěr programu se objevil Santa Klaus a podělil všechny děti drobným 

dárečkem. Krásná předvánoční atmosféra nás provázela po cestě domů a 
všichni se již těšíme na setkání s německými dětmi při další plánované 

akci. 
 

                                         Mgr. J. Princlová a J. Váňová 
                                                    žáci ZŠ Toužim 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


