
 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍM PRVNÍM 

VELIKONOČNÍM TVOŘIVÝM JARMARKEM 

 

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 na zahradě školičky jsme s dětmi, rodiči a pozvanými hosty, 

kteří přišli podpořit tuto akci, přivítali jaro a blížící se svátky. 

 

Naším záměrem bylo, kromě času stráveného s rodinou, připomenout a naučit děti něco 

z toho, co k Velikonocům neodmyslitelně patří -  pomlázka, vajíčka, dobroty, výzdoba 

domova, tanec a zpěv... 

 

Akci zahájily děti ze třídy Motýlků přednesením vtipné básničky. Po uvítacím slovu a 

poděkování všem účastníkům přišel s mírným zpožděním folklorní taneční soubor ze 

Stonavy, který nás přišel potěšit svým zpěvem a tancem. Svým krásným vystoupením 

nám to však vynahradil. Pak už se děti mohly pustit do tvoření spolu s rodiči, obejít 

jednotlivá stanoviště a zhotovit si velikonoční pomlázku, ozdobit perníkové vajíčko, 

dárky pro koledníky v podobě vajíček, veselé dekorace na doma a velikonoční přáníčka.  

Stejně jako vystupující je čekala i sladká odměna za účast v podobě výborných domácích 

koláčků. 

 

Letošní Velikonoce připadají až na polovinu dubna. Když jsme akci před zahájením 

školního roku plánovali, doufali jsme, že jaro již bude v plném proudu. Jak nám však 

příroda sama ukázala, dělá si co chce a ona je tady pánem :-) .  Začátek jara jsme si užívali 

plnými doušky již během března nejen my, ale i vše okolo nás, avšak zima nás přesvědčila, 

že se ještě stále své vlády tak zcela nevzdala. 

 

Jelikož šlo o akci, která se plánovala hodně v předstihu a její průběh zajišťovalo více lidí, 

kteří si udělali čas ve svém volnu bez nároku na honorář za pomoc se zajištěním a byli 

ochotni každý svým dílem přispět k jejímu celkovému průběhu, nebylo tedy možné akci 

přesunout na jiný den. S ohledem na to, že je nás hodně, a když se všichni sejdeme na 

naší školkové zahradě, najdou své vyžití všechny děti a čekala nás jízda na konících, proto 

jsme se rozhodli, i přes chladnější počasí, zůstat nakonec venku. 

 

I tak však věříme, že jste si náš první velikonoční jarmark užili a chladné počasí 

neodradilo vaše nasazení přijít a zapojit se. Na slibované opékání párků již sice nedošlo, 

a proto doufáme, že při jiné příležitosti bude opět možnost. 

 

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se na akci podíleli: 

- folklorní soubor ZŠ a MŠ Stonava-Holkovice za krásné taneční a pěvecké  vystoupení, 

- Stáj Akimarol - zajištění jízdy na koníkovi 

- p. Socha - zajištění hudební aparatury a hudby v průběhu 

- p. Topiarz - zajištění dřeva na oheň 

- babička Viktorka, která napekla chuťově bohatý výběr domácích koláčků pro naše 

mlsná bříška 

- tatínek Viktorka, který pečení koláčků sponzoroval 

- p. Jana - pletení velikonoční pomlázky 

- p. Miriam - zdobení perníkových vajíček 

- p. Učitelky, p. Chůvička  - zajištění tvořivých dílniček 

- p. Pospíšil - zajištění proutí na pomlázku 

- p. Bizyk - zajištění lavic ze školy 



 

FINANČNÍ ČÁSTKA, KTEROU JSTE PŘISPĚLI V JEDNOTLIVÝCH DÍLNIČKÁCH 

A ČÁSTKA ZA NÁKUP KOLÁČKŮ, BUDE VRÁCENA DO TŘÍDNÍHO FONDU A 

POUŽITA OPĚT NA NÁKUP MATERIÁLU A POŘÁDÁNÍ DALŠÍCH AKCÍ PRO 

VAŠE DĚTI. 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÝ JARMARK JSME POŘÁDALI POPRVÉ. POKUD BY 

BYL ZE STRANY DĚTÍ I RODIČŮ O TUTO AKCI ZÁJEM DO BUDOUCNA, 

MOHLA BY SE TATO AKCE STÁT TRADIČNÍ AKCÍ NAŠÍ ŠKOLKY. JAKÉKOLI 

NÁPADY A POMOC ZE STRANY RODIČŮ, PRARODIČŮ A DALŠÍCH HOSTŮ JE 

PŘI JEJÍM DALŠÍM KONÁNÍ VÍTÁNA.  

 

Tým Dolaňáčku 

 
 

 

 

 

 

 


