
Halloweenská výzdoba toužimské základní školy 

Školní parlament vstoupil do nového školního roku plný nadšení a elánu, a tak se nám 

během měsíce října sešlo akcí poněkud více. Ale i přesto se třídní kolektivy zapojily do další 

soutěže, o které bychom mohli mluvit již jako o tradiční. Ano, jednalo se o výzvu pro třídy. 

Vše spočívalo v tom, aby si třída vyzdobila svou učebnu v halloweenském stylu. Stejně jako 

v předchozích letech se i letos hodnotila originalita výzdoby, ale například i vlastnoruční 

výroba.  

Velmi nás všechny překvapilo, s jakým nadšením se žáci do výzdoby pustili. Třídy se 

během druhé poloviny měsíce října postupně měnily na učebny plné netopýrů, duchů, 

pavouků, ale i oběšenců. V mnoha třídách nechyběly ani dýně, které máme s tímto keltským 

svátkem spojeny téměř všichni. Na druhém stupni se ve většině učeben objevila i krev. Není 

ale důvod k obavám, jednalo se samozřejmě o potravinářské barvivo, případně o temperové 

barvy. Na některých dveřích do učeben se objevily i různé „hrůzostrašné“ nápisy. Kdo ví, 

možná měly odradit vyučující od vstupu do tříd. Bohužel pro žáky máme ve škole samé 

odvážné pedagogy, kteří do tříd i přes varující nápisy „Vstoupíš-li, zkameníš“, „Vejdeš a 

zemřeš“ vešli.  

Do této výzvy se zapojily téměř všechny třídní kolektivy na prvním i druhém stupni. 

Aby bylo hodnocení co nejvíce objektivní, byli k bodování vysláni netřídní vyučující a paní 

asistentky. Stejně jako vloni, tak i letos si zároveň hodnotitelé zapsali, co se jim ve třídě 

nejvíce líbilo. Úkol to nebyl snadný. Školní parlament nakonec sečetl body a oznámil 

výsledky. 

Která učebna byla nejlépe vyzdobená? Na prvním stupni obsadila první místo výzdoba 

učebny 5.B, stříbrnou medailí byla oceněna třída 3.B a krásné třetí místo získala třída 1.A. 

Zároveň třída 4.A nadchla hodnotitele krásnými čarodějnicemi. Na druhém stupni nebylo 

hodnocení snazší. Nakonec první pozici obsadila třída 7.A, v těsném závěsu za ní skončili 

žáci z 8.B a třetí místo obsadila třída 6.A.  

O halloweenskou výzdobu nebyly ochuzeny ani společné prostory. Zástupci školního 

parlamentu spojily síly a v pátek před prázdninami proměnili spojovací chodbu mezi prvním a 

druhým stupněm v místo plné pavučin, pavouků a netopýrů. První patro na druhém stupni 

zase zdobily vyřezávané dýně nebo duchové. Tímto děkujeme všem, kteří se do společného 

zdobení školy zapojili. 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za účast. Již nyní se těšíme, jaká výzdoba 

bude krášlit učebny za rok. 

Za školní parlament 

L. Nesvadbová, J. Hudec 



 


