
    Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek 

    Komenského 4 

    398 06  Mirovice 

    IČO:  709 99 376 

    E-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz 

    Tel. 382 274 300,  731 494 395 

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

 

První dny prvňáčků v mirovické ZŠ 

 

Mirovická základní škola přivítala do svých řad 19 nových prvňáčků. A nebylo to vítání jen tak 

ledajaké… ale s plnou parádou. V krásně vyzdobené třídě zjišťovali těšení se dětí na školu a připojili přání 

úspěchů p. ředitelka Mgr. J. Šebková a p. starosta Z. Bárta. Poté je 

symbolicky přišli přivítat ti nejstarší - žáci 9. třídy s p. uč. Čandovou 

a jako jejich patroni předali dětem maskota moudra a učenosti, 

vlastnoručně vyrobenou „SOVU“. Malé sovičky čekaly na děti 

navrchu bonbónového kornoutu - rovněž dárku od deváťáků. 

Všechny přítomné prvňáky představila před tabulí třídní učitelka  

A. Šafránková za pyšného 

přihlížení jejich rodičů i 

prarodičů. Zpět do své 

lavice si za asistence 

„svého“ deváťáka odnášeli 

dokonce dva dárkové kufříky s mnoha užitečnými věcmi 

(svačinový box, ručník, reflexní přívěsky a pásky, rámeček na 

fotografii, sešítky, pravítko, drobné hračky, ….). Každý prvňák měl 

na své lavici připravené učebnice a dárkový balíček s pomůckami 

v hodnotě 200,- Kč. Po 

dárcích byl další čas v režii třídní p. učitelky, která všem 

přítomným představila asistentku pedagoga Bc.K. Levíčkovou, 

která v 1. třídě bude pomáhat P. Kuchařovi. Rodičům p. učitelka 

zadala ke splnění mnoho úkolů, s dětmi si zahrála motivační hru 

„JEDE VLÁČEK“ a 

víc už se do jedné 

vyučovací hodiny 

nevešlo.   

Hned druhý 

den dostáli patroni 

prvňáků - deváťáci - 

svého slova! Svým svěřencům přišli pomoci - tentokrát s prvním 

obědem. Ne 

s jeho 

požíváním, 

ale s 

manipulací 

s tácem plného jídla a s pravidly v jídelně. Na „obry a 

trpaslíky“ byl krásný pohled. Obři byli milí, všímaví, 

trpěliví. Vysvětlovali, ukazovali - prostě fajn 

spolupráce. 

Aby měli rodiče prvňáků památku na jejich 

začátky v základní škole, přijde je ve čtvrtek 10. září 

vyfotografovat p. Hrdina.  

 

Alena Šafránková 
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