
 
 
 
 
 
 

Mirovický jarmark – 10. 5. 2019 

 V pátek 10. 5. se konal již 30. ročník MIROVICKÉHO JARMARKU. Jako 

obvykle se sešli obyvatelé našeho městečka a blízkého, možná i širšího, okolí, aby 

se podívali, co naše děti umí, a aby si poslechli dobrou hudbu. 

 A naše děti a paní učitelky se snažily, seč jim 

síly stačily. Po úvodních slovech pana starosty se 

moderování ujaly žačky z 9. třídy – Jana Čandová, 

Michaela Mrvíková a Marie Švábová. Svými vstupy 

provázely jednotlivá čísla programu.  

 Začali opět ti nejmenší – děti z oddělení Koťat 

z naší MŠ. Pod vedením svých paní učitelek secvičili 

pásmo dětských písniček a básniček. Po nich se 

předvedly děti z oddělení Medvíďat, které zatančily 

na píseň „Skok je víc než krok“, a Adélka Obytová 

předvedla své umění jako mažoretka. Po zaslouženém 

potlesku pak nastoupili žáci z naší „základky“. 

 Letos se jednalo především o vystoupení taneční, 

rytmická, která se líbí a děti hodně baví. A tak se děti 1. 

třídy proměnily v námořníky a „převezly“ nás do 

slunného Řecka. Druháci si pro změnu zavzpomínali na 

pohádku „Kouzla králů“ a secvičili vystoupení na písničku „Buchet je spousta“ 

(mimochodem buchty potom také rozdávali). Někteří žáci z 2. třídy pod vedením 

své spolužačky Laury Košťálové, která navštěvuje kroužek zumby v Březnici,  

 



 

 

nacvičili ve svém volném čase taneční vystoupení na píseň Sofia. To už si zaslouží 

opravdu velkou pochvalu. Třeťáci trochu zklidnili atmosféru. Připomněli nám 

zvyky a tradice kolem Velikonoc a jara vůbec. 4. třída to pro změnu na závěr 

pěkně rozjela. Jejich taneční vystoupení „Šim svistu“ vykouzlilo úsměv na tváři 

snad všem zúčastněným a bylo vidět, že i děti si ho nesmírně užívají. I v této třídě 

se našla děvčata, která secvičila ještě své taneční vystoupení. Scházela se 

odpoledne a trénovala a trénovala. I tyto dívky zaslouží extra pochvalu. V tomto 

roce se vystoupení zúčastnili i žáci 2. stupně – konkrétně 7. třídy, kteří pod 

vedením p. uč. Veroniky Poskočilové secvičili několik písní. 

 Doufáme, že se program líbil. Velký dík patří paním učitelkám za jejich 

kreativitu, trpělivou práci s dětmi a za jejich čas, který vymýšlení a realizaci 

programu věnovaly. Poděkování patří i paním kuchařkám, které napekly nejen 

buchty, ale i další dobrůtky do našeho stánku, kde po celou dobu prodávaly paní 

Blanka Kunteová a Eva Sedláčková. I jim bychom chtěli poděkovat. Děkujeme též 

Ladislavu Košťálovi za ozvučení.  

A s Vámi ostatními se budeme těšit na viděnou příště. 

Jana Levíčková 



 

 

 



 

 


