
    Základní škola a mateřská škola Mirovice 
    Komenského 4 
    398 06  Mirovice 
    IČO:  709 99 376 
    E-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz 
    Tel. 382 274 300,  731 494 395 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jak jsme připravili školní „Mikulášskou nadílku“ – 5. 12. 2014  
 

V pátek 5. prosince jsme se všichni v devítce převlékli za čerty, Mikuláše a anděly. Já jsem byl za 
Mikuláše a šel jsem do školky.  

Děti se tam hrozně bály. Nejdříve jsme šli do „Kuřátek“, kde jsou tříleté děti. Tam nemohli vůbec žádní 
čerti. Šel jsem tam jenom já a jeden andílek. V „Kuřátkách“ byly téměř všechny děti hodné. 

Potom jsme šli do prvního patra, kde mají třídy „Koťata“ a  nejstarší „Medvíďata“. Všichni se nás 
trošku báli. Někteří nechtěli poslouchat, jiní nechtěli správně jíst a někteří zlobili. Všichni mi přísahali, že se 
polepší. Všechny děti ve školce ode mne ale nakonec dostaly perníky, které věnovalo Sdružení rodičů. 

Andělsko-čertovsko-mikulášský den jsme si všichni užili. 
Miroslav Mikolášek – IX. třída 

 

V pátek 5. prosince, stejně jako každý rok, po škole chodili čerti. Byli jsme to my - deváťáci. Museli 
jsme stávat brzy ráno, abychom se mohli namalovat a všechno stihli.  

Byl to hrozně dobrý den. Já jsem byla ve skupině, která chodila v hlavní budově.  
Nejdříve jsme šli do první třídy, abychom potrestali všechny hříšníky, kteří byli napsáni na pekelném 

seznamu. Někteří se báli, ale někteří se smáli.  
Ve speciální třídě byl prvňák Filip, který nám řekl i básničku. Ve druhé třídě jsme všechny pošpinili. 

Ve třetí třídě se taky báli, ve čtvrté třídě jsme odnesli asi tři děti na chodbu, abychom je potrestali proutkem a 
umazali uhlím. Báli se i v páté třídě, dokonce si dali lavice blízko k sobě.  Svatý Mikuláš – Michal Justich – ale 
rozdal nakonec perníky od Sdružení rodičů všem dětem na škole. 

Byl to úžasný den plný nových zážitků.                                                            Natálie Vejšická – IX. třída 
 

Po obchůzce po školce a škole jsme šli zpátky do školy na Čertovský rej do tělocvičny. Tam byl  
hlavním DJ náš spolužák Michal Justich. Pro první až pátou třídu jsme udělali soutěže – například 
židličkovanou a tancování s balónky. Akce „Čerti ve škole“ se moc podařila.  

Hanka Smrčková – IX. třída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


