
 
 
 
 
 
 

Lampionový průvod se nekonal – 26. 10. 2021 
 

Lampionový průvod je už 

tradiční akcí, v minulosti se ho 

zúčastňovalo poměrně hodně dětí i 

dospělých. Loni se z důvodu 

lockdownu nemohl konat, o to víc 

jsme se na něj těšili letos.  

S přípravami jsme začali 

s pokorou: opravdu se dočkáme??? 

Nejprve jsme stanovili termín, pak 

jsme podle Aliciných návrhů vybrali 

vhodný plakát a podle Jirkovy malby hezký žeton, nakonec jsme oslovovali 

spolupořadatele. K této velké akci přizveme vždy hasiče, zvukaře, 

spolupracujeme se spolkem rodičů, městským úřadem, a také s firmou, která 

zajišťuje na lampionovém průvodu občerstvení. Samozřejmě jsme o chystané 

akci informovali ty nejdůležitější – děti a žáky naší školy. Vyzvali jsme je 

k přípravě masek i výrobě lampionů. 



 

Když se zdálo, že vše „klapne“, znepokojil nás vysoký počet nemocných 

dětí. Hlavně situace ve školce byla kritická – ze čtyř tříd zůstala v provozu jenom 

jedna, ta pro patnáct zdravých dětí postačovala. Pak ještě došlo ve většině škol 

na Písecku k prodloužení podzimních prázdnin z důvodu zlepšení 

epidemiologické covidové situace, proto padlo konečné rozhodnutí: lampionový 

průvod se ruší.  

 

Všechny nás to moc mrzelo. A co teprve děti, které se na průvod nejen 

těšily, ale i pilně připravovaly?  „To jim přece nemůžeme udělat!“ znělo 

z nejedněch úst. A tak jsme vymysleli alespoň malý náhradní program: v úterý 

jsme obešli všechny třídy v základní škole. Žáci měli ukázat své vyrobené 

lampiony a masky. Hlavně na I. stupni se někteří vyřádili. Naštěstí se naše 

pochůzka uskutečnila za denního světla, jinak bychom se doopravdy báli!  I když 

se naše velká akce nakonec neuskutečnila, těší nás, že i ve změněných 

podmínkách nás děti nenechaly na holičkách a aktivně se zapojily.  Jejich 

iniciativu jsme odměňovali lízátky a antireflexními přívěsky. Kdo ví? Třeba se 

lampionový průvod bude moci uskutečnit v nějakém náhradním termínu. Jsme 

připraveni!             

Členové žákovského parlamentu 

 



 

 

 


