
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Maškarní bál pro školní družinu – 10. 3. 2022 

 
Členové žákovského parlamentu se rozhodli zpestřit odpolední čas dětem 

ze školní družiny a uspořádali pro ně proto MAŠKARNÍ BÁL. Ten se konal pro obě 

oddělení školní družiny najednou, a to ve čtvrtek 10.3.2022 od 13:00 do 15:00 

v budově školy. 

Pár minut po jedné hodině netrpělivě čekali před dveřmi školní tělocvičny 

víly, princezny, piráti i fotbalisté na zahájení té napjatě očekávané akce - 

maškarního bálu. Do tělocvičny vyzdobené balónky, vlaječkami, fáborky a hlavně 

ozvučené perfektní taneční muzikou vtrhlo okolo 50-ti strašidel a postaviček, 

které se měli chuť bavit a zařádit si. Vstup v maskách byl povinný a každý, včetně 

členů žákovského parlamentu i pedagogického sboru, tuto výzvu splnil do 

puntíku.



 

 

Hned při úvodní „rozehřívačce“ 

Jede jede mašinka se děti začaly bavit a 

do konce bálu nepřestaly, a to byla 

naše největší odměna. DJs Martin 

Košta a Adam Košťál zásobovali naše 

malé tanečníky skvělou hudbou, dívčí 

část žákovského parlamentu se 

statečně ujala vedení strašidýlek a 

předtancovávání šlágrů jako Macarena 

či Ptačí tanec.  

Všichni jsme se opravdu moc dobře 

bavili. Pro děti byla připravena spoustu 

soutěží. Jedna z nejoblíbenějších her 

„židličkovaná“ vlila dětem adrenalin a 

soutěživost do žil, přebytečnou energii 

mohly vybít při rozšlapávání balónků a 

divokém tanci.  

Za plnění soutěží čekala na děti spousta sladkostí a žluté kačenky (děkujeme 

firma SIKO Čimelice) a na každého pak i bohatá tombola, která vyvolala radost 

na všech tvářích. 

 



 

A reakce našich 

organizátorů na MAŠKARNÍ 

BÁL? 

Terka, 9. třída: „Bylo to 

vtipné, ale ten jekot bych už 

asi dýl nevydržela“ 😊 

 

Nela, 8. třída: „Bylo to 

hodně dobrý. Děti se dobře zapojily a myslím, že si to užily. Určitě si to chceme 

příští rok zopakovat.“ 

Adam, 6. třída: „Povedlo se nám to, musíme se pochválit. Ale křik dětí byl téměř 

k ohluchnutí.“ 

 

Děkujeme všem za účast a podporu při organizaci a těšíme se na další akci, kterou 

pro vás připravíme. 

Váš ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT a Iveta Trefná 



 

 


