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Organizace školního roku 2014/2015
   

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Holá 
Účetní školy: Hana Křivová 
 

 

Základní škola 
 I. třída: Mgr. Ivana Vachová 
 II. třída:  Mgr. Vladimíra Makuderová 
 III. třída:  Mgr. Dana Bohunská 
 IV. třída:  Mgr. Blanka Prátová 
 V. třída:  Mgr. Slávka Řehánková  
 VI. třída: Mgr. Michal Bešta 
 VII. třída:  Mgr. Michal Vrzal 
 VIII. t řída:  Mgr. Eva Doležalová 
 IX. třída: Mgr. Hana Grombířová 
Netřídní učitelé: Mgr. Iva Hromková 
 Mgr. Vladimíra Fialová 
Asistenti pedagoga: Bohumila Ježová 
               Mgr. Vladimíra Fialová  
Vychovatelka ŠD:  Anna Nezvalová 
Školník:   Jan Strážnický 
Uklízečky:   Světlana Janečková 
 Gabriela Maláníková 
 
Školní družina 
Provozní doba 
ráno: 6.45 – 7.40 hod. 
odpoledne: 11.40 –15.45 hod. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola 
Vedoucí učitelka:  Mgr. Jana Kosová 
Učitelky:  Dana Holešová 
   Hana Sládková 
   Ludmila Hraběová 
   Sabina Fialová 
 Školnice:  Ludmila Rylková 
 Uklízečka:  Barbora Jaborníková 
 
Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 
Kuchařky:  Irena Zelená 
                   Milena Glombíčková 
 Gabriela Maláníková 
                   Barbora Jaborníková 
 Marta Flíčková 
 
Stravné 
Přesný termín placení stravného bude 
včas oznámen – nástěnky ve škole a 
jídelně, hlášení místního rozhlasu, 
webové stránky školy.

 
 

 
M. Iršová, 3.tř. 

 

Kontakty: 
Základní škola:  tel./fax:  518 357 253 e-mail: zsmikulcice@seznam.cz 
Mateřská škola:  tel.: 518 357 256   e-mail: msmikulcice@seznam.cz 
Školní jídelna:  tel.: 518 357 064   webové stránky: www.zsmikulcice.cz 
Školní družina: tel.: 736 635 436 
 



Školní bufet  
Ve školním bufetu si mohou žáci zakoupit 
svačinu. Nabízíme celozrnné pečivo, zapékané 
bagety se sýrem, pití aj. Dále je možno si 
zakoupit ochucené i neochucené mléko, 
smetanový krém, jogurt a sýr. 1x týdně si 
mohou žáci objednat koláče. V rámci 
celostátního projektu „Ovoce do škol“ obdrží 
žáci 1. stupně 2x měsíčně zdarma ovoce, 
zeleninu či ovocné šťávy. 
 
 
Dýňový večer 
Tento školní rok proběhl "Dýňový večer" již v pondělí 8. září. Od brzkého rána se 
škola začala plnit krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se pak před 
školou sešla asi stovka nadšenců, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit 
ostatní kamarády. Při večerním zapalování proběhlo také první hlasování. Svůj hlas 

mohl dát každý, kdo ten večer přišel. Druhý den hlasovali všichni 
žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Podpořit a odhlasovat přišly i děti 
z mateřské školy. Po sečtení všech hlasů došlo na vyhlašování 
vítězů. 

 
1. místo – V. a T. Tvarogovy, J. Pitzingerová (V. třída) - dýně "Kostlivec" 
2. místo – O. Koliba (I. třída) - dýně "Netopýr" 
3. místo – A. Výmola (I. třída) - dýně "Angry Bird" 
        M. Doležal (II. třída) - dýně "Vláček" 
 

Školní akce aneb akční začátek školního 
roku 
8. 9.  Dýňový večer 
15. 9.  Tonda obal 
15. - 17. 9. Sběr papíru 
17. - 18. 9. Zemědělské muzeum Valtice 
25. 9.   Evropský den jazyků 
25. 9.  Brno - Unikáty zemských muzeí  
26. 9.   Akropole Cross  
30. 9.   Svatováclavský turnaj  
říjen  Štafetový běh Boba Zháňala - Hrušky  
10. 10. Ukliďme si Mikulčice  
31. 10.  Halloweenské učení 
5. 12.   Projekt Čertovské učení  
16. 12.  Vánoční dílnička  
19. 12.  Výprava do přírody na přikrmování 

ptactva a zvěře  

 
 
 

 
D. Turzíková, 3.tř. 

 

 



 

Mateřská škola Mikulčice 
 
Dobrý start  

V naší mateřské škole se začátkem nového školního 
roku došlo k velkým změnám. Děti po prázdninách 
přišly do „nových“ tříd. Všechny třídy se během 
prázdnin proměnily a vznikly v nich tzv. „centra 
aktivit“. Veškeré změny souvisí s využíváním prvků vzdělávacího programu Začít 
spolu pro MŠ. Tento vzdělávací program je pro děti přínosný především v rozvoji 
kompetencí, sebeobsluhy, samostatnosti a zodpovědnosti nejen za dokončení úkolu u 
dětí od nejmladšího věku. Při práci ve vytvořených centrech aktivit děti pracují 
většinou ve skupinách, centra si každý den volí dle svého zájmu (nabídka je vskutku 
pestrá od pokusů a objevů, přes kostky, sportovní aktivity, práci v domácnosti až po 
knihy a písmena atd.). Učitelky jsou v roli pomocníků, rádců, děti by měly pracovat 
co nejvíce samostatně, podle vlastních nápadů a fantazie. 

Kromě práce v centrech aktivit čeká naše děti spousta nových projektů (týden bez 
televize, babičky čtou dětem, odeslání putovního medvídka do světa), v jarních 
měsících práce na zadní části školkové zahrady, kde bychom rádi - ve spolupráci s 
rodiči a dětmi vytvořili přírodní zahradu s pocitovým chodníčkem, bylinkovou a 
květinovou zahrádkou, domečkem pro hmyz.  

 



    
 

 Školní  útržky 
 

říjen 2014 
 

Školní akce a projekty 
 
Akropole Cross 
V pátek 26. 9. proběhl 3. ročník atletického závodu Acropole Cross. 
Přespolního běhu na "Vykopávkách" se zúčastnili žáci z naší školy, Moravské Nové Vsi, Lužic  
a Lanžhota. V tvrdé konkurenci se naši závodníci neztratili. První místo vybojovali: Štěpán 
Hloušek, Lucie Medusová, Lucie Březinová a Jakub Škojec.  
 
Svatováclavský turnaj 
V úterý 30. 9. proběhl tradiční basketbalový turnaj, kterého se zúčastnili žáci  
II. stupně. Vítězem se stal tým Los Pollos, který vedl Štěpán Voborník.  
 

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTVO 

1. místo  Los Pollos  
2. místo Hrstka State čných 

3. místo Your Family 

Nejlepší střelec: Voborník Štěpán   

 

Běh Boba Zháňala - 2. místo !!! 
I v letošním roce se děti z naší školy zúčastnily štafetového Běhu Boba 
Zháňala v Hruškách. Tentokrát se konal ve středu 8. října. Bylo vybráno 
dvacet nejlepších běžců z 2. až 5. třídy. Po nádherném a napínavém souboji 
jsme se z deseti družstev umístili na krásném 2. místě, což je největší 
úspěch a naše nejlepší umístění v historii závodu. Dosud se nám podařilo 
několikrát dosáhnout pouze na 3. místo. Na závod přijel legendární atlet 
Bob Zháňal a současná výborná mladá atletka Kateřina Hálová (specialistka 
na 400m a 800m). Sportovci předávali ceny a nechybělo ani rozdávání 
podpisů a společné fotografování. 

 

Sběr papíru 
V letošním školním roce 2014 - 2015 proběhl sběr papíru ve dnech  
15. - 17. 9. 2014. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek  
2. 10. 2014. Nejpilnějšími sběrači byli žáci 1. třídy a jak je již zvykem,  
tak si pochutnali na pizze, druhá nejlepší třída byla 4. třída hned před  
5. a 2. třídou. Mezi  prvním a druhým místem u jednotlivců byl rozdíl 
pouhých7 kg. 
 

 

 

 

 

 
P. Křivová, 3. tř. 



Pořadí jednotlivců: 
1. místo: Lekavý David   1489 kg  1. třída 
2. místo: Skočík Jakub   1482 kg  4. třída 
3. místo: Štursa Petr   720 kg   1. třída  
 
Děkujeme všech účastníkům sběru ze základní i mateřské školy,  
i ostatním, kteří se na této akci také podíleli. Celkem se nasbíralo  
17 161 kg papíru.  

 

Ukliďme si Mikulčice (72 hodin aneb Ruku na to!) 
Již třetím rokem se naše základní a mateřská škola zapojila  
do celorepublikové akce 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických 
aktivit po celé ČR. Během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň 
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které 
pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bylo mnoho úsměvů, radosti, 
dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Opět se potvrdilo, že: 
BRBLAT NESTAČÍ! Letos jsme se zaměřili na úklid okolí mateřské školy, základní školy, 
tělocvičny a školní arboretum. Naše aktivity byly také zdokumentovány v deníku Slovácko: 
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deti-v-mikulcicich-uklidily-ulice-20141016.html 

 

Projekt Krokus 
Projekt Krokus, který realizuje irská organizace 
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci 
se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea 
v Praze, je projekt určený žákům starším 11 let. Jeho 
hlavním úkolem je připomenou a uctít oběti holocaustu, 
zejména z řad dětí. HETI školám zdarma poskytuje 
cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu  
na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu 
židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během 
šoa. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva 
připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni 
během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách 

cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne 
památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, 
co vlastně krokusy symbolizují. 

 

Veletrh vzdělávání 
Ve dnech 8. a 9. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku tradiční Veletrh vzdělávání v Hodoníně. 
Seznámili se s nabídkami středních škol a učilišť z blízkého i vzdálenějšího okolí. Žáci měli 
možnost zhlédnout módní přehlídku SŠ Strážnice, práci cukrářů, číšníků, kadeřnic, kosmetiček, 
uměleckých řezbářů a dalších řemesel. Všem se dostalo mnoho informací o jednotlivých školách. 

 

Fotografická soutěž Voda, voděnka 
V tomto školním roce byl vyhlášen již VI. ročník fotografické soutěže, tentokráte s názvem "Voda, 
voděnka". Žáci ZŠ i děti z MŠ mohou své fotografie zasílat elektronicky na adresu 
zsmikulcice@seznam.cz do 7. 11. 2014. U fotografie musí být uvedeno jméno autora, název 
fotografie a kde byla fotografie pořízena. 

 

 

 
M. Vojtíšková, 2. tř. 

 
N. Ševelová, 3. tř. 



 

Sběr víček 
V letošním roce se naše základní a mateřská 
škola opět zapojila do sběru plastových víček 
na zakoupení invalidního vozíku  
pro hendikepované dítě.  

 

 

Záložka do knihy 
I v letošním školním roce se naše škola účastní projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj 
mi svého oblíbeného literárního hrdinu“. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 
školami a podpora čtenářství. Naše letošní partnerská škola na Slovensku je ZŠ Turňa nad Bodvou. 
Děti malují záložky se svými oblíbenými postavičkami, 
které budeme společně posílat dětem na Slovensko. 

 

 

Školní akce  
aneb co nás ještě čeká 
 
31. 10.  Halloweenské učení 
  4. 12.  Projekt Čertovské učení  
  5. 12. Vánoční poznávací zájezd do Salzburku 
16. 12.  Vánoční dílnička  
19. 12.  Výprava do přírody na přikrmování ptactva a zvěře  
 
 

Kroužky 2014/2015 

Zpívání s kytarou 1. - 5. tř. Mgr. D. Bohunská čtvrtek 12.45 - 13.30 

Angličtina hrou 1. tř. Mgr. I. Vachová úterý 11.50 - 12.35 

Cvičení z Aj 2. tř. Mgr. V. Makuderová úterý 11.50 - 12.35 

Pěstitelský 6. - 8. tř. Mgr. S. Řehánková pátek 14.30 - 15.15 

Keramický 8. - 9. tř. Mgr. H. Grombířová středa 14.00 - 15.00 

Matematika netradičně 8. tř. Mgr. R. Holá čtvrtek 14.00 - 14.45 

Dějepisný 8. - 9. tř. Mgr. M. Bešta středa 7.00 - 7.40 

Věneček 1. - 5. tř. A. Nezvalová středa 14.45 - 15.15 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Logopedická prevence 1. - 2. tř. Mgr. B. Prátová čtvrtek 7.00 - 7.40 

Reedukace SPU 2. - 5. tř. Mgr. B. Prátová úterý 7.00 - 7.40 

 

 
M. Kvintová, 9. tř. 



 



   Školní  útržky 
 

leden 2015 
 

Advent a Vánoce očima dětí 
 

Čertovské učení 
 

Ve čtvrtek 4. prosince se již tradičně škola hemžila 

čertíky a andílky. Děti z 1. stupně, rozděleny do čtyř 

smíšených skupin, se dnes učily po Mikulášsku. 

V českém jazyce si přečetly něco z Andělského slabikáře. V matematice 

počítaly Čertovské počty. Při Čertovském muzicírování si zazpívaly.  

Ve výtvarné a pracovní výchově, při Mikulášových zlatých ručičkách, 

malovaly společnými silami postavy Mikuláše, anděla a čerta.   V pátek 

5. 12. nás pak za odměnu navštívil Mikuláš s anděly a houfem čertů.  

Za básničky, písničky, ale hlavně za včerejší snažení nás všechny 

obdarovali sladkou odměnou. 

Ve čtvrtek 4. 12. se u nás ve škole rojili čerti. Měli jsme Čertovské učení, 

byli jsme rozděleni do čtyř skupin podle barev a učili jsme se Čertovské 

počty, četli jsme z Andělského slabikáře, zpívali jsme pekelné písničky  

a malovali jsme různé obrázky. Moc se mi to líbilo, byl jsem v bílém 

týmu i s mými staršími kamarády a hlavně jsem si to užil.  J. Havlík 

 

Předvánoční Salzburk  
 

Na počátku prosince uspořádala škola pro děti „Vánoční poznávací zájezd“ 

do rodného města W. A. Mozarta, do Salzburku. 

 

 „Dne 5. 12. jsme zažili den v Salzburku. Cesta byla dlouhá, ale výsledek stál 

zato. Nejvíc se nám líbila pevnost Hohensalzburg, která byla postavena  

na strmém kopci. Po náročné túře nás čekalo občerstvení v podobě Kinder 

punče.“ Z. Bohunská, S. Březinová 

 

V Salzburku nás nejvíc zaujal rodný dům W.A.Mozarta. Ochutnali jsme  

i místní specialitu – Mozart Kugeln. To byla mňamka. Příjemnou tečkou  

na konec byly vánoční trhy. Zde jsme se kochali vánočními ozdobami, 

různými dobrotami a vánoční atmosférou. Poté jsme se zcela unavení vraceli 

k domovu. N. Profotová, S. Pölzerová, A. Profotová 

 

Vánoční dílnička 

 
Vánoční dílnička proběhla letos v úterý 16. prosince. Návštěvníci si mohli opět vyzkoušet svou 

šikovnost při tvoření na několika různých stanovištích. Nechybělo ani slavnostní zahájení dětí 

hudebního kurzu či vystoupení dětí z kroužku Zpívání s kytarou. Posedět a popovídat u kávy si 

 

 

 

 
T. Konečková, 5. tř. 

 
D. Turzíková, 3. tř. 



mohli návštěvníci ve školní kuchyňce, kde se podávalo i vánoční cukroví upečené samotnými 

dětmi. 

 

Na Vánoční dílničce jsme zpívali s kroužkem Zpívání s kytarou. Moc se mi líbilo tvoření, ale nejvíc 

se mi líbilo tvoření s marcipánem. S. Bělohoubková 

 

 

Krmení ptáčků 

 
Ve středu 17. prosince jsme vyrazili na procházku naší obcí. 

Nejdřív jsme na školní zahradě a u školy nakrmili ptáčky. Potom 

jsme šli na obhlídku nového atletického areálu, ten byl moc pěkný a 

už se těším, jak na něm budu na jaře běhat, skákat do dálky  

a házet míčkem. M. Vojtíšková  

 

 

 

Zpívání u vánočního stromečku 

 
Poslední den před Vánocemi se sešly u školního vánočního stromku 

děti z celé školy, společně si zazpívaly koledy a popřály krásné svátky.  

 

Nejvíc se mi líbil poslední den školy před vánočními prázdninami. 

Zpívali jsme u stromečku a bylo to super. Potom jsme si rozbalovali 

dárky a já jsem dostala krásného pejska. D. Turzíková 

 

 

Vstříc novému roku 2015 
 

Sběr víček 
Stále pokračujeme ve sběru plastových víček  

na zakoupení invalidního vozíku pro hendikepovanou holčičku.  

 

 

 

Lyžařský výcvik 12.- 16.1.2015 

Zápis do první třídy 22.1.2015 

Recitační soutěž 23.1.2015 

FIT testy 27.1.2015 

Projekt Krokus 27.1.2015 

Slavíček 28.1.2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
M. Iršová, 3. tř. 



   Školní  útržky 

 

březen 2015 
 

 

Do nového roku po hlavě  

 
Lyžařský kurz 
V lednu proběhl lyžařský výcvikový kurz žáků  
7. a 8. třídy. Účastníci kurzu měli štěstí na počasí  
a přivezli si spoustu příjemných zážitků. 
„Lyžák byl opravdu skvělý, po celou dobu panovala 
příjemná nálada a o zábavu nebyla nouze. Lyžování 
bylo obzvlášť krásné, když nám svítilo sluníčko  
a úžasná byla také hotelová kuchyně, ve které 
chutnalo úplně všem. V hotelu jsme měli možnost 
vyzkoušet bazén, vířivku, saunu nebo si zahrát 
bowling. Skvělý byl i náš dospělý doprovod – pan 
učitel Vrzal, paní učitelka Makuderová a naše 
zdravotnice paní Tůmová. Všichni jsme si to užili a 
nebyl jediný člověk, který by odtud rád odjížděl domů.“ E. Bohunská, 8.tř. 
 
 
Zápis do 1. t řídy 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se konal ve čtvrtek 22. ledna v budově 
ZŠ. Děti si přišly vyzkoušet roli školáků – povídaly si s paní učitelkami, zpívaly, 
malovaly, počítaly. Na děti čekaly i dárky od starších žáků školy a Pamětní list na 
tento slavnostní den. Zápisem si letos prošlo 25 dětí. 
 
 
FIT – testy 
V úterý 27. ledna se žáci celé školy zúčastnili pravidelných FIT - testů. 
Organizace se tradičně skvěle zhostil sekretář AK Mikulčice Jan Bělohoubek. 
Výkony žáků byly většinou výborné. Absolutními vítězi letošního ročníku se stali 
Martin Bohunský (3. třída) a Pavla Medusová (8. třída). 
 
 
Planetárium a Anthropos v Brn ě 

Žáci 5. a 6. třídy navštívili výukový pořad o planetách 
sluneční soustavy v brněnském Planetáriu. Poté se 
všichni přesunuli na stálou výstavu v muzeu Anthropos. 
Na závěr si ještě žáci prohlédli menší expozici věnovanou 
starověkým Mykénám. 

 

 

 

T. Pražáková, 2.tř. 

 



Recitační sout ěž - školní kolo 
V pátek 23. ledna proběhla na naší škole tradiční recitační soutěž. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 24 žáků. Mezi jednotlivými výkony soutěžících vystupovali  
i žáci hudebního kurzu pod vedení paní učitelky I. Šimčíkové, kteří tak přispěli  
k většímu uměleckému zážitku z akce. O výsledcích soutěže rozhodla porota 
složená ze zástupců jednotlivých tříd a paní učitelky. 
 
1. Kategorie 1. - 3. t řída:  
1. K. Vlčková, 1. tř. 1. O. Koliba, 1. tř.   
3. P. Štursa, 1. tř.   

Kategorie 4. - 5. t řída:  
1. V. Bohunský, 5.tř.  
2. V. Csápaiová, 4.tř. 
3. E. Chovancová, 4.tř. 

 
Týden zdraví 
„Během našeho projektu Týden zdraví jsme si podle 
Křemílka a Vochomůrky uvařili na nachlazení šípkový 
čaj. Rozhodli jsme se také, že připravíme zdravý 
jablečný dort a domluvili jsme se, kdo co přinese.“  R. Dlabal, 2. tř.  
„Druhý den jsme si na něm všichni pochutnali. I ti, kteří nemají rádi jablka, si ho 
pochvalovali.“  M. Doležal, 2. tř. 
 
 
Výstava D ětské ob ěti holocaustu   
Výstavu uspořádali k 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 
Výstava navazuje na celoroční mezinárodní projekt "Krokus".  Vznikla za účelem 
připomenout žákům, co se stalo ve 30. a 40. letech 20. stol. za Adolfa Hitlera. 

Zaměřili jsme se  převážně na dětské 
osudy  v době holocaustu. Propojili jsme 
ji s Projektem Krokus, který nabízí 
konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku 
šoa mladým lidem a zvyšovat tak 
povědomí o nebezpečích diskriminace, 
předsudků a fanatismu. Instalovali jsme ji 
do vestibulu Základní školy ke dni 27. 
ledna. Výstavu připravili žáci naší školy 
pod vedením paní učitelky dějepisu Evy 
Doležalové. Můžete ji navštívit každý 
pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. 
 

„Holocaust je hrozný zážitek. Bylo to drsné. Oblečení měli špinavé a roztrhané. 
Místo jmen měli čísla. Pracovali od ráno do noci. Jedli málo, byli podvyživení. 
Nechtěl bych tam být.“ I. Irša, 5. tř. 

 

 

D. Vričanová, 1. tř. 



„V holocaustu bych nechtěl být. Muselo to být hrozné utrpení. Byli podvyživeni  
a umírali. Pracovali od rána do večera. Zabíjeli je bez milosti v plynových 
komorách.“ K. Nosál, 4. tř. 
 
  
Okresní kolo olympiády v českém jazyce 
V Hodoníně se 5. února uskutečnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka. 
Sešli se tu žáci ze základních škol a nižších gymnázií. Této soutěže se zúčastnil 
i náš žák Prokop Prčík, který se z osmadvaceti soutěžících umístil  
na krásném 5. místě.  
 
 
Hrou proti AIDS 
V únoru proběhl na naší Základní škole 
interaktivní program „ Hrou proti AIDS“. 
Zúčastnili se jej žáci 8. – 9. tříd. Soutěž 
probíhala na třech stanovištích, které 
byly zaměřené na téma sexualita, 
vztahy mezi partnery, antikoncepce či 
prevence přenosu pohlavních chorob. 
Cílem projektu, jehož autorem je Státní 
zdravotnický ústav, je dát mládeži 
možnost netradičním způsobem, si 
osvojit základní znalosti o možnostech 
přenosu viru HIV a dalších pohlavně 
přenosných chorob, ochranu před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlení o 
vlastním chování v možných rizikových situacích. Akce Hrou proti AIDS probíhá 
v řadě měst České republiky, proto jsme velmi rádi, že se tento projekt mohl 
uskutečnit i v naší škole. 
 
 
Výsledek sout ěže ve sběru papíru 

 
Podzimním sběrem papíru jsme se zúčastnili soutěže 
vyhlášené Sběrnými surovinami Hodonín, s.r.o.  
Za největší množství tříděného papíru jsme získali  
1. místo a výherní šek na 5 000 Kč. Děkujeme všem  
za pomoc a spolupráci. 
 

 
 
Divadlo Radost Brno 
„V pondělí  2. března jsme navštívili 
představení Malý princ v Divadle Radost. 
Nejvíc jsem se smál, když Malý princ potkal 
namyšleného pána a ten chtěl, aby ho každý 
obdivoval.“ R. Dlabal, 2. tř. 
 

 
S. Bělohoubková, 3. třída 

 

 
T. Koutný, 1. tř. 



„Zajímavé bylo setkání Malého prince s růžemi.“ E. Jarabicová, 2. tř. 
 
„Nejvíc se mi líbilo zjištění  Malého prince, že všichni dospělí jsou divní.“ 
Julie Matějíčková, 2. tř. 
 
 
Lužická la ťka 
Dne 5. března se konal již tradiční závod ve skoku 
vysokém v Lužicích „Lužická laťka“. Naši školu 
reprezentovalo 8 žáků (L. Dlabaja, D. Csápai,  
L. Medusová, A. Nezvalová, N. Lazarová,  
E. Breitwieser, J. Urbánek, S. Lejsková).  
V úžasném závodu získali 6 medailí.  
 

 
 
 
Jarní činorodost 
 
 

19.3.  Matematický Klokan  
19.3.   Den s knihou  
20.3.  Malá Morava  
23.3.  Projekt Dental Prevention  
26.3.  Přemyslovci na českém trůně  
27. – 28.3.  Noc s Andersenem 
31.3.  Velikonoční dílnička  
 
 

 
 

Žáci, děti a zaměstnanci Základní školy  
a mateřské školy v Mikulčicích  
 
    Vás zvou na  
   

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU 
 

  v úterý 31. března 1430- 1630 hodin 
 

  v budově Základní školy 
 

    Vstupné dobrovolné 
 

 
S.Pöltzerová, N. Profotová, 6. tř. 

 



    
 

 Školní  útržky 
 

Červen 2015 
 

Školní akce a projekty ZŠ 
 
Den s knihou 
Kniha je součástí našeho života od narození. V dnešní 
době plné techniky se ale dostává do pozadí, proto se 
každý rok vyhlašuje březen „Měsícem knihy“. 
V knihovnách se pořádají besedy a vyhlašují se projekty 
na podporu čtení, jako např. „Celé Česko čte dětem“.  
I v naší škole jsme pro žáky uspořádali projektový den 
„Den s knihou“, jenž se konal 19. března.  Pro děti  
z prvního stupně si pedagogové připravili různá témata 
spojená s knihou, např. Josef Čapek – „O pyšné noční košilce“, „Ilustrátoři“, „Václav Čtvrtek“, 
„Tvorba knihy“ a „Záhady mezi námi“. Žáci četli ukázky, plnili úkoly, kreslili pohádkové postavy a 
luštili knižní záhady. 1. třída navštívila školní i místní obecní knihovnu.  Žáci druhého stupně byli 
učiteli rozděleni do skupin dle témat: „Cizojazyčná literatura“, „Spisovatel Michael Viewegh a jeho 
tvorba“, „Cestou necestou“ (zeměpisné cestopisy) a „Historické cestopisy“. Děti s učiteli 
besedovaly o jednotlivých ukázkách, pracovaly se životopisnými údaji, a tím získávaly nové  
a zajímavé informace. 
 
Cambridge English Key English Test 
Pět žáků naší školy se přihlásilo ke speciálním zkouškám z anglického jazyka. Po půlroční přípravě 
pod vedením paní učitelky Grombířové, jeli v březnu do Brna do centra Cambridge P.A.R.K.,  
kde v průběhu dvou dnů skládali celkem tři zkoušky – písemnou, poslechovou a  konverzační. 
Všech pět úspěšně zkoušky složilo. V květnu pak slavnostně převzali Certifikáty úrovně A2 a B1. 
 
Matematický klokan 
19. března se naši žáci zúčastnili soutěže Matematický klokan. Soutěžili v kategoriích Cvrček  
(2 .- 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída).  Soutěží se  
ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, 
republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.  
 
Nejlepší řešitelé: 
Cvrček: 
1. Gajda A. (3.tř.) 
2. Dlabal R. (2.tř.) 
3. Kos D. (3.tř.) 
 
Klokánek: 
1. Bohunský V. (5.tř.) 
2. Kaňa A. (4.tř.) 
3. Solničková N. (5.tř.) 
 

Benjamín: 
1. Bušková L. (7.tř.) 
2. Strážnický J. (6.tř.) 
3. Pražáková K. (7.tř.), Salajková Z. (7.tř.) 
 
Kadet: 
1. Kosík K. (9.tř.) 
2. Prát H. (9.tř.) 
3. Bohunská E. (8.tř.), Prčík P. (9.tř.) 

 

 

 
A. Michálek, 3. tř. 



Malá Morava 
V pátek 20. března došlo k významné události. Slavnostně byl otevřen nový tartanový atletický ovál 
v Břízkách. V rámci oslav proběhl tradiční běžecký závod Malá Morava, kterého se každoročně 
účastní žáci MŠ i ZŠ. Pod organizačním vedením pana Bělohoubka vše proběhlo bez problémů  
a v radostné náladě.  
 
Pythagoriáda 
24. března se žáci 5. – 8. ročníku účastnili školního kola Pythagoriády, která patří mezi oblíbené 
matematické soutěže. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.  
Úspěšní  řešitelé: 5. třída:  Bohunský V.,  Irša I., 8. třída: Bohunská E., Zikmundová R., Kalábková 

L., Březinová L.. 
Nejlepší řešitelé školy se v květnu zúčastnili okresního kola v Hodoníně. Zde se povedlo Vítku 
Bohunskému vyhrát krásné 1. místo.  Lucie Březinová se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola. 

 
Noc s Andersenem 
V pátek 27. března  jsme u nás ve škole měli Noc s Andersenem. 
Přišlo nás nocovat asi 50, a to i děti ze školky. Byli jsme rozděleni  
do čtyř skupin - oranžová, bílá, zelená a modrá  
a střídali jsme se na stanovištích, která pro nás připravily holky  
z 8. a 6. třídy. R. Dlabal 

Na jednom stanovišti jsme zpívali „Díky pane Andersene“,  
na dalších stanovištích jsme si povídali o pohádce Čert a Káča, hráli 
hry, četli jsme z knihy B. Němcové Babička a taky jsme vyráběli 
bustu Babičky. M. Doležal 

Moc děkujeme našim maminkám a babičkám za přípravu občerstvení. 
Buchty k snídani byly výborné, co jsme nestačili sníst v sobotu, tak 
jsme dojídali ve škole na svačinku v pondělí.  
N. Sedláková, J. Matějíčková¨ 

 
Velikonoční dílnička 
V úterý 31. března proběhla v naší škole tradiční Velikonoční dílnička. Děti i rodiče měli možnost 
vyrobit si mnoho zajímavých výrobků s tématikou Velikonoc, naučit se plést pomlázku nebo si jen 
tak posedět u dobrot, které v pracovních činnostech upekly děti. 
 
Plavání 
V dubnu nám opět začalo plavání. Žáci druhé a třetí třídy se stali plavci. Druháci již tradičně  
za svoje výkony sbírají plavecké obrázky. Třeťáci dostanou na konci kurzu opravdové „Mokré 
vysvědčení.“ Ale všichni společně si ten mokrý tělocvik řádně užíváme! 
 
Velká Morava 
Účast dětí naší školy na běžeckém závodu Velká 
Morava se stalo již tradicí. V letošním roce se jim 
také v těžké konkurenci podařilo dosáhnout  
na medaile. V kategorii „mladší hoši“  si 1. místo 
vyběhal David Lekavý (1. tř.) a v kategorii starší 
žáci si pro 2. místo zaběhl Jakub Škojec (9. tř.).  
V soutěži tříd 1. místo vyhrála 6. třída – z 15 žáků 
závodilo celkem 9 běžců a běžkyň, tj. 60% účast 
třídy v závodu. 
 
 
 

 
M. Vojtíšková, 2. tř. 

 
K. Barvínková, 1. tř. 



Poznávací zájezd do Osvětimi 
V pátek 24. dubna se konal poznávací zájezd do polské Osvětimi. Účastníky čekala prohlídka 
nechvalně známého tábora a dalšího tábora Březinky vzdáleného 3 km, který byl součástí 
koncentračního a vyhlazovacího tábora. Po prohlídce následoval odjezd domů. Všichni byli plni 
zážitků a snad si i trochu více začali vážit doby, ve které nyní žijeme. 
 
Fotografická soutěž - Já a moje babička 
MŠ a ZŠ Mikulčice vyhlásila VII. ročník fotografické soutěže Já a moje babička. Žáci mohli 
fotografii zaslat elektronicky na adresu školy.  
Výsledky: 1. místo Z. Salajková, 7.tř. 

2. místo M. Ilčík, 2.tř. 
3. místo M. Doležal, 2. tř. 
Zvláštní cena poroty A. Výmola, 1.tř. 

 
Závod na kolečkových bruslích  
V pondělí 20. dubna se uskutečnilo školní kolo závodu na kolečkových bruslích. Celkem se na start 
postavilo 35 závodníků z I. i II. stupně. První 3 závodníci z každého ročníku se poté v květnu 
zúčastnili Štafetového závodu na kolečkových bruslích v Lužicích. Žáci 1. stupně si tady vybruslili 
3. místo a žáci 2. stupně si dojeli pro krásné 2. místo. 
 
Výtvarné sympozium Kroky k umění 
V úterý 12. května se naše žákyně 8. ročníku  
E. Bohunská a T. Kalábková zúčastnily už  
VII. Výtvarného sympozia „Kroky k umění 2015“  
v Hodoníně. Toto setkání mladých výtvarníků 
pořádá Město Hodonín. Probíhalo opět v parku  
u Zimního stadionu, kde mladí umělci tvořili  
před zraky kolemjdoucích, tentokrát na téma 
„Vysněná dovolená“. Všichni zúčastnění popustili 
uzdu své fantazii a výsledkem byla krásná vernisáž 
všech vytvořených obrazů. 
 
Videopohlednice z mého města 
Společně s žáky 5. třídy jsme se opětovně zapojili do celostátní soutěže „Videopohlednice z mého 
města“, kde se soutěžilo v několika kategoriích. Úkolem soutěžících bylo natočit krátké povídání 
v anglickém jazyce o své vesnici. Věrozvěstové v podání V. Bohunského a T. Svobody se ocitli  
v 21. století v Mikulčicích. N. Solničková, A. Alexy a S. Pytel je seznámili s chodem obce a se 
Slovanským hradištěm. T. Konečková a L. Grombíř představili kapli sv. Rocha. L.  Medusová 
uvedla obec Mikulčice v tradičním kroji. Náš soutěžní snímek „Konstantin and Methodius“ se  
ve velké konkurenci umístil na krásném 5. místě. 
 

Český den proti rakovině 
Naši žáci se letos poprvé zapojili do akce Český den proti rakovině. Ve dnech  
13. a 14. května ve škole i v obci prodávali žluté kytičky měsíčku lékařského. Cena 
jedné kytičky byla 20 Kč. Žákům se podařilo prodat 374 kusů kytiček. Celkový 
výtěžek sbírky činil 8 702 Kč. Celý obnos šel na konto Ligy proti rakovině. Cílem 
sbírky bylo preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků 
s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj 
proti rakovině -  nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. 
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli na dobrou věc.  

 

 

 
D. Kos, 3. tř. 



Mezinárodní soutěž s Oxfordem 
Do mezinárodní soutěže s nakladatelstvím Oxford se zapojilo přes 1000 soutěžních snímků z celého 
světa. Z naší školy byly poslány plakáty z několika tříd. Jeden z plakátů, který vypracovali žáci 9. 
ročníku  - S. Divácká, N. Rajčáková, M. Kvintová, Š. Voborník a E. Breitwieser, postoupil do 
užšího mezinárodního výběru. Na konci dubna byli žáci oceněni nakladatelstvím Oxford za 
nejúspěšnější plakát v soutěži z České republiky. Ceny jim předal zástupce Oxfordu v ČR pan 
Radim Sedlák. 
 
Den matek 
Ve středu 13. května se žáci ZŠ sešli v 
kulturním domě, aby poděkovali svým 
maminkám a babičkám za jejich péči a 
lásku. Každá třída, včetně školní 
družiny, si připravila krátký program. 
Během odpoledne zazněly písničky 
i básničky, součástí programu bylo i 
taneční vystoupení či divadlo. Vše 
uváděli žáci 9. ročníku. 
 
Absolventské divadlo 
V pátek 12. června se v Kulturním domě 
v Mikulčicích konalo tradiční 
absolventské divadelní představení žáků 
9. třídy. Tento rok vycházející žáci 
nastudovali českou komedii Škola základ 
života.  
 
Prezentace absolventských prací 
Ve středu 17. června proběhly v učebně fyziky prezentace nejlepších absolventských prací žáků  
9. třídy, které mohli shlédnout nejen naši žáci a učitelé, ale i široká veřejnost. 
 
Úspěchy našich žáků: 
Okresní kolo Pythagoriády:    1. místo  – V. Bohunský (5. tř.) 
Velká Morava kategorie mladší hoši:  1. místo  – D. Lekavý (1. tř.) 
Velká Morava kategorie starší žáci:   2. místo – J. Škojec (9. tř.) 
Kolečkové brusle Lužice:  2. místo – štafeta 2. stupně 

3. místo – štafeta 1. stupně 
Celostátní kolo Anglická videopohlednice:  5. místo – V. Bohunský, T. Svoboda, N. 

Solničková,  A. Alexy, S. Pyte, T. Konečková,  

L. Grombíř, L. Medusová (5. tř.) 
Mezinárodní soutěž s Oxfordem – tvorba plakátu: 1. místo – S. Divácká, N. Rajčáková,  

M. Kvintová, Š. Voborník, E. Breitwieser, 
Celostátní kolo Games4english – konverzace: 1. místo – J. Talajka (8. tř.) 

3. místo - Š. Voborník (9. tř.) 
Cambridge English Key English Test:   úspěšné složení zkoušky – Š. Voborník (9. tř.), 

K. Kosík (9. tř.), O. Solnička (9. tř.), J. Talajka 
(8. tř.), E. Bohunská (8. tř.), 

 

 

 

 

Z. Salajková, 7. tř. 
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