
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 

 

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

 

 

 
 

V úterý 8. 3. 2016 se k příležitosti Mezinárodního dne žen vypravila čtvrtá třída do 

pečovatelského domu v Mirovicích, aby potěšila místní seniory svým vystoupením. Žáci měli 

připravený půlhodinový program, který se skládal z řady pohádkových a filmových písní, 

přednesu básní i tanečního vystoupení děvčat. Žáci druhého stupně upekli výborné hraběnčiny 

řezy, které spolu s papírovou kytičkou obdržel každý účastník. Reakce obecenstva byly více 

než příjemné a velmi milé. S dětmi jsme se jednoznačně shodli, že pro nás návštěva u 

místních seniorů byla velmi přínosná. Děti zažily pocit, kdy mohou udělat radost druhému 

člověku pouze svojí přítomností, úsměvem nebo milým slovem. Druhý den se čtvrťáci 

rozhodli sepsat osobní pozdravy a vzkazy, které poputují právě místním seniorům do 

pečovatelského domu. Myslím, že tato akce byla skutečně vydařená a oboustranně přínosná. 

 

Reakce žáků ze čtvrté třídy: 

„ Moc se mi líbilo, že z nás měli velkou radost, to mě moc potěšilo. Bylo to prostě kouzelné a 

nadšení jsme byli i my.“ Daník Schoř 

„ Myslím si, že jsme udělali dobrý skutek, měla jsem hodně dobrý pocit. Jsem ráda, že se to 

všem líbilo a že si babičky a dědečkové zavzpomínali na svoje mládí, a také se s námi 

zasmáli.“ Zuzka Šindelářová 

„ Moc se mi tam líbilo a ráda bych se tam ještě vypravila. Ráda bych se o důchodce starala. 

Až budu velká, tak tam budu pracovat, protože mě to baví.“ Evička Brožová 

„ Cítila jsem se tam jako u hodných lidí. Líbilo se mi tam moc.“ Vlaďka Převrátilová 
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„ Můj dojem je takový, že děti ze sebe daly úplně vše, co dokážou a každý z nich pogratuloval 

babičkám ke dni žen.“ Lucinka Skalová 

„ Důchodci byli nadšení, někteří i brečeli radostí. Moc mě to tam bavilo a navíc jsme se ulili 

z českého jazyka.“ Matyáš Ladman 

„ Všichni byli nadšení, dokonce i plakali. Byl jsem tam i já a měl jsem trému. Líbilo se mi to, 

protože se mi líbily reakce.“ Štefánek Vejšický 

„ Měla jsem z toho dobrý pocit, myslím si, že jsme udělali dobrý skutek.“ Karolínka Stupková 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


