
 
 
 
 
 
 

Tradiční bazárek: 25. 11. a 26. 11.2022 

ZŠ Mirovice pořádá každoročně ve 

svých prostorách tradiční prodejní bazárek 

spojený s prodejem adventních věnců. Tato 

akce patří mezi vyhlášené a přiláká mnoho 

zájemců.  

Letos tato akce připadá na pátek 25. 

11. 2022 a sobotu 26. 11. 2022. 

A co že to vlastně je, ten bazárek, a jak 

funguje? 

Jedná se o velkou věc, to si nemyslete. 

Málokdo tuší, kolik se za touhle akcí skrývá 

organizačních prací před i po. 

Naše škola prostřednictvím žákovského 

parlamentu oslovila nejen rodiny svých žáků, 

ale i širokou veřejnost. Cílem akce je, jak zní motto na pozvánce, aby se lidé 

zbavili starších věcí nebo nevhodných dárků a dali jim nový smysl. Chceme 

zprostředkovat lidem koupi levného oblečení, bot, knih, časopisů, keramiky …, 

potkat se, popovídat si a zapomenout na denní starosti. 

Lidé nám nosí zdarma do bazárku věci opravdu různé – od triček, kalhot 

a bot po kabelky, hračky, sportovní potřeby či šperky. Dokonce se nám sešlo 

nádobí, keramika i různá další překvapení. 

Každá věc projde rukama našich kolegyň, paní Jany Levíčkové a Radky 

Stupkové, které jsou srdcem celé akce a za to jim patří obdiv a dík. Každou 

přinesenou věc přetřídí na správné místo a dle správného systému – jinak to 

nejde. Na fotce můžete vidět, co nás letos čeká a jak jsme díky Vám, kteří jste 

něco darovali, připravení. 

Úkol č. 1 splněn – připraveno. Teď nastává úkol č. 2 - za pomoci pana 

školníka a našich žáků 9. ročníku budou v pátek 25. 11. 2022, což je den konání 

akce, nanoseny stoly na chodby a do našich tříd. My, členové žákovského 

parlamentu,



 

se chopíme jednotlivých kopiček věcí a připravíme pro Vás věcičky tak, abyste si 

mohli nerušeně vybírat a nakupovat.  

Součástí bazárku je samozřejmě 

občerstvení, které je nabízeno v našem 

školním bufetu. Někoho možná naláká 

vůně svařáku, jiného vůně párků – 

každý dle své chuti. Důležité je přijít a 

ochutnat. Děkujeme za organizaci. 

Protože je bazárek pořádán první 

adventní víkend, tak nesmí chybět ani 

prodej adventních věnců. Toho se 

s chutí chopily paní učitelky a paní 

asistentky - ze školy i ze školky a 

vyrobily krásné věnce. Už aby byly 

Vánoce. 

Vše je tedy nachystáno, instrukce a pokyny jasné, my jsme naladěni 

a připraveni a teď jak se říká: „S chutí do toho, půl je hotovo.“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A máme to zdárně a úspěšně za sebou. 

Tradiční bazárek, spojený s prodejem adventních 

věnců, naplnil, možná i předčil očekávání nás všech.  

Páteční den se nesl ve znamení pilné práce, 

organizace a samozřejmě s tím spojeného lehkého 

zmatku a sevření žaludku, jak to vše dopadne. 

U vchodu byly umístěny nádherné věnce, které 

po večerech připravily naše kolegyně, za což všem 

děkujeme. Byla to radost pohledět a hned mezi 

dveřmi jsme tak hostům navodili vánoční atmosféru. 

Aby taky 

ne, byl 

před námi 

první 

adventní víkend a v pátek večer i 

slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu na mirovickém náměstí. 



 

Vpravo na chodbě byly stoly plné bižuterie, svíček a různých drobnůstek, 

ve 3. třídě jsme vykouzlili pravou nefalšovanou hračkárnu a knihovnu, v 5. třídě 

byl hostům k dispozici svět kabelek a obuvi a hromady a hromady triček, 

svetříků a kalhot. 

Na levé straně 

bylo vyvěšeno a 

vyloženo 

miminkovské a 

dětské zboží a na 

rohu keramika, která 

měla neuvěřitelný 

úspěch. Ve 2. třídě 

vznikl prvotřídní butik se stojany plnými šatů, halenek, kabátů a bund.  

V bufetu vánočně vonělo svařené víno a káva, kynutí čertíci, linecká kolečka a 

nepostradatelné párky v rohlíku. 

Členové žákovského parlamentu, ale i dobrovolníci z řad ostatních žáků a 

členů pedagogického sboru byli připraveni na jednotlivých stanovištích na 

očekávaný nával zájemců, který vzápětí nastal. Všude hemžení, hlahol, nadšení 

a zájem – přesně to, co dělá tuto akci jedinečnou a nezapomenutelnou. 

V sobotu ráno se ceny zboží 

zlevnily a přišlo druhé kolo. Zájem 

v sobotu nebyl už tak velký jako 

v pátek, nicméně i tak jsme měli plné 

ruce práce. 

V 11 hodin se zamkl hlavní 

vchod a čekal nás úklid věcí a uvedení 

školy do „původního stavu“. Za 

hodinku byste ani nepoznali, že se u nás děla takováto mega akce. Věci, které 

se neprodaly, budou věnovány písecké charitě. Jsme rádi, že takto můžeme 

pomoci a podpořit potřebné.   

Ráda bych poděkovala všem parlamenťákům a prodejcům, protože i když 

byli „vhozeni do vody“, zhostili se prodeje velmi dobře, s úsměvem na tváři a 

ochotou. A už se těšíme na příští rok. 

Za žákovský parlament Iveta Trefná 



 

  
 


