Jarmark očima žáků druhé třídy - 13. 5. 2019
V několika posledních dnech měly paní učitelky se
svými žáky docela napilno. Žáci, především prvního
stupně, pilně vymýšleli a trénovali vystoupení na
mirovický jarmark. Letošní ročník byl totiž 30. jubilejním.
Jak uvádí Rádio Blatná: Mirovické jarmarky mají
prvorepublikovou tradici, a to již od roku 1933. Ovšem
tuto tradici přerušil minulý režim. S myšlenkou obnovit
trhy se přišlo znovu po listopadu 1989, kdy se přestaly pořádat prvomájové
průvody. V roce 1990 se uskutečnil již první ročník současných jarmarků, a to
zatím ještě bez lunaparku. Druhý ročník se konal v září roku 1991. Další ročníky
se ustálily na květnovém termínu, jsou spojeny s koncem 2. světové války.
Tak není divu, že se děti velmi snažily, aby v tento výjimečný den
předvedly svůj um. Před jarmarkem si tedy právem mohly odpočinout v podobě
ředitelského volna dne 6. a 7. května.
To ale neplatilo pro paní učitelky. V těchto dnech se totiž „školily“. Pan
Kyncl seznámil přítomné paní učitelky s dalšími metodami k podpoře čtenářské
gramotnosti napříč vyučovacími předměty.
Jednu z nabízených metod s názvem „Kostka“ si hned vyzkoušeli druháci.
Jedná se o analytickou metodu umožňující nazírat na téma z různých úhlů
pohledu. Využívá se ve fázi evokace, častěji v reflexi. Na téma „Jarmark“ tedy ve
druhé třídě vznikla spousta krásných textů. Posuďte sami.

Jarmark
Kristýna Klysáková
V pátek 10. 5. v 15:55 jsme měli sraz na náměstí u Morového sloupu. Paní
asistentka Lenka nás vyzvedla a dovedla k naší paní učitelce. Měla jsem trochu
trému, ale vystoupení jsem si užila.
Po vystoupení jsem říkala taťkovi: „Jdu sama na Twister!“ A on: „Jo,
furt“. A já tam nakonec stejně šla, ale s mamkou.
Všechno jsem si hodně užila. Užila jsem si i mou sestřenici, která přijela
z Německa.
Klaudie Křížková
Jarmark je super, protože se tam tancuje a zpívá. Je tam spoustu stánků a
docela hodně občerstvení. Také byly hezké pouťové atrakce. Nelíbila se mi
sobotní pohádka. Nejvíce se mi ale líbilo naše vystoupení. Naučila jsem se, že se
ničeho nemusím bát.
Alice Pazderníková
Na jarmarku vystupují děti ZŠ a MŠ. Jedná se o taneční vystoupení, písně,
či básně. Mně se líbila všechna vystoupení, ale nejvíce se mi líbilo vystoupení
čtvrté třídy. Pamatuji si, jak jsem byla na Twisteru. Jarmark neměl chybu.
Dostala jsem ponaučení, že se nemusím bát.
Eliška Dobřemyslová
Na jarmarku bylo hodně kolotočů. Vybavuji si, jak jsme s kamarádkami ze
třídy vystupovaly na Sofii. Na jarmarku bylo jiné pódium. Bylo větší a moc
hezké. Byl tam také velký stan, kdyby pršelo. Já jsem se naučila tancovat a
zpívat. Všechno se mi líbilo, kromě sobotního počasí.
Veronika Horáková
Jarmark je slavnostní vystoupení. Děti tancují, zpívají a recitují. Tančila
jsem na píseň Sofia od Alvara Solera. Líbilo se mi úplně vše. Nejlepší je, že jsme
se to naučili. Chci poděkovat paním učitelkám, hlavně paní učitelce Míše a paní
asistentce Lence.
Anna Hejlíková
K jarmarku patří tanec, básně a zpěv. Líbilo se mi páteční i sobotní
vystoupení. Vybavuji si jarmark jako pouť. Na jarmarku jsou kolotoče, trhy,
stánky na nakupování a stánky s občerstvením, a hlavně hodně zábavy.
Vybavuji si šílené i klidné kolotoče. Vystoupení na jarmarku se mi hodí ke
zkoušení mého talentu.

František Křiváček
Jarmark je den, kde děti a rodiče zažijí spoustu zábavy, hodně zpívání a
také spoustu pouťových atrakcí. Naučil jsem se zpívat a tancovat. Naučil jsem
se odvaze.
Martin Kotápiš
Jarmark je slavnostní vystoupení žáků. Je tu také hodně pouťových
atrakcí a vystoupení různých hudebních skupin. Vybavuji si, že jsme byli
s mamkou a se sestrou na kolotoči, který se jmenoval Twister. Já jsem se
s mamkou bál a moje mladší sestra se smála, ta se nebála. Naučil jsem se
společně s kamarády vycházet a spolupracovat a do všeho jít naplno.

Texty žáků upravila M. Vejšická

