
 
 
 
 
 
 

9. třída a jejich Den dětí - 30. 5. 2022 

Tak trochu za odměnu za celých pilných devět let studia mohli strávit naši 

deváťáci Mezinárodní den dětí trochu jinak a neobvykle, a to v Laser Areně 

v Písku. 

A jak se celý nápad zrodil? Přece jenom ty naše dětičky zažily u nás ve 

škole už spoustu aktivit a oslav dětských dnů, a tak to chtělo vymyslet něco…. 

nezapomenutelného, netradičního, už téměř dospěláckého. 

„Náhradní maminka“ po dobu jejich poctivé a pravidelné docházky na druhém 

stupni, paní Zlata Divíšková, připravila pro svoje dítka dokonalý den. 

Vše začalo 30. 5. 2022 v osm hodin ráno, kdy jsme se společně sešli na 

vlakovém nádraží v Mirovicích. Jedním z prvních 

zážitků, které na nás čekaly, byl nákup jízdenek 

ve vlaku Českých drah, což bylo pro mnohé z nás 

tvrdým oříškem. Po příjemné projížďce vláčkem 

jsme se jako jeden muž vydali na výstavu 

výtvarných prací našich žaček 8. a 9. třídy, které 

byly vystaveny v Městské knihovně v Písku. Krása 

střídala nádheru a děvčata jsou faaaakt šikovná! 

Klobouk dolů. 



 

Po této kulturní vložce se šlo do akce. V Laser Areně nás přivítal 

mladý profesionální „střelec“, který nás všechny zasvětil do 

tajů a pravidel laser game. Žáci se rozřadili do tří bojových 

skupin, vyfasovali neprůstřelné vesty a pistole vybavené 

svítícími čidly a hurrrá do bitvy trvající 15 minut.  

 

Cíl hry: přežít a zasáhnout co nejvíce protihráčů… 

No, ono se to lehce řekne, ale hůř plní. Když vás 

totiž vpustí do černočerné tmy se spoustou překážek a 

tajných zákoutí, odkud se na vás kdykoliv může vynořit 

nepřítel, je těžké zachovat klidnou hlavu, rozvahu a 

pevnou ruku při střelbě.  

Zásah vlastního spoluhráče, zakopnutí ve tmě či 

srážka byla tedy téměř nevyhnutelná. Nicméně se mezi 

dětmi našli fakt výborní střelci. Program byl v podobě  

3 – 4 her pro každého. Nejdřív se nám zdálo, že to asi bude málo, ale byl to 

natolik adrenalinový vyčerpávající zážitek, že po skončení her žáci padli jako 

zabití doopravdy. Na poslední hru vytáhli do hry i mě. Ani pohrůžka horší 

známky z angličtiny nezabrala a rázem jsem byla hlavním a téměř jediným 

cílem…. No abych jim nekřivdila, ono to nebylo zas tak těžké  . 

Odměnou pro nás všechny byl úsměv našich deváťáků, a to je to 

nejcennější a nejlepší ocenění a poděkování.  

Je to měřítko úspěšnosti, takže dle rozzářených tváří se Dětský den pro 9. třídu 

povedl na jedničku!!! Za 9. třídu Zlata Divíšková a Iveta Trefná 

 

 

 


