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Organizace školního roku 2011/2012   
Ředitelka školy:   Mgr. Kristina Kolovrátková 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Renata Holá 
Účetní školy:   Hana Křivová 

 

 
Školní akce 
 
Šermíři 
Letošní školní rok žáci začali divadelně. 8. září za námi přijeli herci ze 
sdružení Šermíři, kteří nám předvedli divadelní představení na téma 
"Řím a gladiátoři" . Nechyběla ukázka kostýmů, zbroje, bojová scénka, 
řada historických faktů či bojový nácvik. Toho se naši žáci opět velmi 
rádi účastnili. Letos nacvičovali tzv. "Želvu" - způsob seskupení legií v 
boji. Celé vystoupení se neslo ve velmi veselém duchu. 
 
 
 

Kontakty: 
Základní škola:  tel./fax  518 357 253 e-mail: zsmikulcice@seznam.cz 

Mateřská škola:  tel. 518 357 256e-mail: msmikulcice@seznam.cz 
Školní jídelna:  tel. 518 357 064  webové stránky: www.zsmikulcice.cz 

 

Mateřská škola 
Vedoucí učitelka:   Naděžda Helešicová 
          Učitelky:  Dana Holešová 
   Hana Holubíková 
   Ludmila Hraběová 
   Jaroslava Sečkářová 
 Školnice:  Ludmila Rylková 
 Uklízečka:  Barbora Jaborníková 
 

Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 
Kuchařky:  Irena Brůčková 
                   Milena Glombíčková 
 Gabriela Maláníková 
                   Barbora Jaborníková 
 Marta Flíčková 

Stravné 
Stravné se v tomto školním roce bude vybírat 
již poslední týden v měsíci. Přesný termín 
bude včas oznámen – nástěnky ve škole a 
jídelně, hlášení místního rozhlasu. 

Základní škola 
 I. třída: Mgr. Blanka Prátová 
 II. třída:  Mgr. Jana Kosová 
 III. třída:  Mgr. Vladimíra Makuderová 
 IV. třída:  Mgr. Dana Bohunská 
 V. třída:  Mgr. Slávka Řehánková  
 VI. třída: Bc. Hana Grombířová 
 VII. třída:  Mgr. Michal Bešta 
 VIII. t řída:   Mgr. Michal Vrzal 
 IX. třída:  Mgr. Tatiana Fojtíková 
Netřídní učitelé:  Mgr. Iva Stratilová 
       Mgr. Iva Hromková 
           Mgr. Vladimíra Fialová 
 Vychovatelka ŠD:       Anna Nezvalová 
 Školník:  Jan Strážnický 
 Uklízečky:  Světlana Janečková 
 Gabriela Maláníková 

Školní družina 
Provozní doba 
ráno: 6,40 – 7,40 hod. 
odpoledne: 11,40 - 15,30 hod. 
 

 
L. Profotová –VII.tř. 

 
V.Bohunský, II.tř. 



Dýňové pondělí 
12.září se naše škola ocitla v obležení dýňových 
strašáků nejrůznějších podob. Kromě tradičních 
smíšků či mračilů, se tu objevili také marťani, 
zvířata, bojovníci, ale i věci jako budík, lodě, 
hamburgery a jiné neuvěřitelnosti. Při 
pondělním večerním zapalování proběhlo první 
hlasování, kterého se mohli zúčastnit všichni, 
kteří přišli. V úterý pak hlasovali všichni žáci a 
učitelé. Po sečtení všech hlasů došlo na 
vyhlašování vítězů. 
 
1. místo – Zuzana Salajková (IV.třída) 
2. místo – Tomáš Kunc (III.třída) 
3. místo – Karolína a Ondřej Pavkovi (VI. a III.třída) 
 

Sběr papíru 
Ve dnech 19. - 21. září 2011 proběhl ve školních dílnách tradiční sběr papíru. Boje byly opravdu 
dramatické. O první místo se doslova prala 5. a 6. třída. Po dvou dnech sběru pořád nebylo jasné, 
která třída zvítězí.  I když Jakub Urbánek ze 6. třídy nasbíral 1409 kg, páťáci zabojovali jako celek 
a zvítězili. Na prvním místě tedy nakonec skončila 5.třída, druhé místo patří 6. třídě a třetí 4. třídě. 
Celkově žáci nasbírali přes 15 tun papíru a dosáhli krásného průměru 111 kg na žáka. Tím byl také 
v letošním školním roce překonán rekord z minulých let – 12278 kg. 
 

Třída Nasbíráno v kg Průměr na žáka v kg Pořadí 
1. 2383 113 4. 
2. 882 68 7. 
3. 1115 70 6. 
4. 2618 145 3. 
5. 2999 176 1. 
6. 3621 165 2. 
7. 1271 98 5. 
8. 473 30 8. 
9. 8 1 9. 

Celkem za školu                15370 111  
 

Nejlepší sběrači:  1. místo – Jakub Urbánek, VI.tř. 
    2. místo – Jakub Skočík, I.tř. 
       3. místo - Barbora Dvořáčková, VI.tř. 

 

 
 
 
 

 
 
Vzdělávací exkurze 
Začátkem měsíce října se žáci 2.stupně 
zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně a 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v 
Brně. Během exkurze měli žáci možnost 
návštívit prezentace středních škol či 
vystavujících podniků. Akce se konala v 
rámci projektu JOB4TECH. 
 
 
 
 
 

 
R. Tvarogová  –IV.tř. 

 
J.Skočík, L.Dlabaja, M.Matocha, I.tř. 



Evropský den jazyků 
Dne 29. září se na naší škole konal Evropský 
den jazyků s názvem  „The tea at 10 
o´clock" (Čaj o desáté). A proč tento název? 
Cílem bylo přiblížit žákům jednu z tradic 
Velké Británie.  Naučili jsme se správnou  
přípravu čaje a k tomu  mohli zakousnout 
tradiční sušenky Cookies. 
Ještě než mohla tato akce vypuknout, žáčci 2. 
a 3. tříd napekli cookies a originálně nazvali 

Angels cookies.  S přípravou Chocolate 
cookies s nadšením pomáhali žáci 5. a 9. tříd. 
S přípravou anglického čaje si lehce poradili 
naši deváťáci.  

Do čajového šálku dáme sáček čaje, zalijeme 
vroucí vodou, necháme 2 min. vyluhovat. 
Poté podle chuti přidáme cukr a smetanu. 

GOOD APPETITE!! 

 
O Mojmírův poklad 
V úterý 27.9. se žáci 7. ročníku zúčastnili zábavně vzdělávacího pořadu NKP Mikulčice, který 
je netradiční formou seznámil s dějinami velkomoravského hradiště. Žáci byli rozděleni do dvou 
týmů a v soutěži na čas hledali správné odpovědi na mnoho kvízových otázek. Nakonec souboj 
skončil remízou. V porovnání s jinými školami se naši žáci rovněž neztratili. 
 
 
 
 
 
 
 
Svatováclavský turnaj 
Již tradičně se ke svátku Sv.Václava konal basketbalový turnaj žáků 2.stupně. Letos jsme měli i 
mezinárodní účast - tým ze Slovenska (ZŠ Fatranská, Nitra).  
Nejlepší střelec: Eduard Kuchynka, VIII.třída 
 
Vítězné týmy:  1. místo: Bílý Bale,  
  2. místo: Krtečci 
  3. místo: Kobry 
 
 
 
 
Podzimní slavnosti 
Na konci září proběhly na 1. stupni projektové dny Podzimní slavnosti. 
Děti se v tyto dny seznamovaly ve všech předmětech s podzimní 
tématikou. Počítaly Podzimní matematiku, skládaly básně, psaly 
pohádky, malovaly a výtvarně tvořily, okoušely různé tradice a 
podzimní činnosti . 
 

Strašák stojí na poli,  
má roztrhaný kalhoty. 
Vrabci, vrány se ho bojí, 
na poli stojí ve dne v noci. 

 
 
 

Děti z dopravního kroužku při Základní 
škole děkují panu Bílíkovi (ŠTELA Lužice) 
za sponzorský dar – jízdní kolo. 

 
Společná práce žáků 

IV. A V.třídy 

Fotosoutěž - O nejkrásnější strom 
ZŠ a MŠ Mikulčice vyhlašuje fotografickou soutěž O nejkrásnější strom. 
Žák může svoji fotografii poslat do 15.10.2011 elektronicky na adresu zsmikulcice@seznam.cz 
Poté budou fotografie vystaveny na webových stránkách školy a bude možné o nich hlasovat. 
 

 



 
Žil strašák na poli  
a každý den na něj sedali havrani. 
Neměl žádné kamarády,  
tak proto sedával u vody 
a povídal si s rybami. 

 
Strašák, strašák na poli stál, 
vrány,  špačky odlákal. 
Jak tam stál i ve dne, v noci, 
proběhli tam čtyři vlci. 
Potom stál tam ještě rok, 
pak už neudělal ani krok. 

 
 
Mezinárodní spolupráce - Velkomoravské mosty 
Naše škola v letošním roce úspěšně navázala spolupráci se ZŠ Fatranská v Nitře. Vzhledem k 
společným historickým kořenům plánujeme mnoho společných aktivit, převážně výtvarných a 
sportovních. Projekt by měl trvat minimálně dva roky – tedy do roku 2013, kdy budeme slavit 
kulaté výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území. První část projektu - "Záložka do knihy" -  
již probíhá. 

 
 
 
Běh Boba Zháňala 
I v letošním roce se naše škola pečlivě připravuje na Běh Boba Zháňala, který se bude již tradičně 
konat v Hruškách, a to ve středu 12.října. Vybraní běžci z 1.stupně již trénují štafetový běh pod 
odborným dohledem pana Bělohoubka. Samotný závod vypukne v 15,00 hod. u Základní školy. 
Děti srdečně zvou všechny, kteří by chtěli přijít fandit.  

 
 
Co nás ještě čeká 
 

• Říjen - Celoškolní projekt Dny bezpečí a DV 
- 14.10. 

• Říjen - Fotografická soutěž "O nejkrásnější 
strom" - do 15.10. 

• Prosinec – projekt Čertovské učení - 5.12. 
• Prosinec - Vánoční dílnička - 20.12. 
• Prosinec - Výprava do přírody na přikrmování 

ptactva a zvěře - 22.12.  

Děkujeme panu P.Maradovi 
za sponzorský dar pro naše 
partnery z Nitry. 

 
M.Zachara, J.Čech, J.Kašík, 

M .Bařina, V.tř. 

 
D. Kolesík, VII.tř. 
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Školní akce 
 
Vyhlášení fotosoutěže O nejkrásnější strom: 

1. Zuzana Salajková (IV. třída) 
2. Lucie Koblihová (IX. třída) 
3. Eliška Glombíčková (V. třída), Jan Kašík (V. třída) 

Nejmladší soutěžící byla D. Vričanová z mateřské školy. 
 
JOB4TECH 
Žáci 2.stupně se na podzim zúčastnili hned několika vzdělávacích akcí: 
Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, Dnu řemesel 
SOŠ Strážnice a Oborového dne SOU a SOŠ Bzenec. 
 

Soutěže a Olympiády 
Přírodovědný klokan 
Ve středu 19. 10. 2011 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan - kategorie 
Kadet. Soutěž trvala 40 minut, po tuto dobu soutěžící odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, 
přírodopisu, zeměpisu a chemie. Měli na výběr z pěti možností, kde pouze jedna byla správná. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků.  
Nejlepší řešitelé:  1.- 2. Drahomír Dlabaja, Eduard Kuchynka, 3. Jan Hůlek. 
 

Pythagoriáda 
V pátek 25. 11. 2011 proběhlo školní kolo matematické soutěže  Pythagoriáda, kterého se 
zúčastnilo 29 žáků z  5., 6., 7. a 8. ročníku. Soutěžící řešili 15 úloh a na jejich 
vyřešení měli k dispozici 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou 
úlohu získali jeden bod. Úspěšným řešitelem školního kola byl každý 
soutěžící, který získal 9 a více bodů. Tito žáci postupují do okresního kola.  

1. Zikmundová Rebeka, 11 bodů (V. třída) 
2. Bohunská Eliška, 9 bodů (V. třída) 
3. Březinová Lucie, 9 bodů (V. třída)  

 

Olympiáda v českém jazyce 
Ve školním kole Olympiády v českém jazyce letos soutěžilo celkem 27 žáků. Žáci 8. a 9. třídy 
měli za úkol splnit během 60 minut gramatickou část OČJ a v další hodině napsat slohový úkol na 
téma „Za dveřmi je…“ Celkem mohli v OČJ získat 29 bodů za obě části OČJ. Vítěz postupuje do 
jarního okresního kola Olympiády v českém jazyce v Hodoníně. 

1. Pavková Vendula VIII. 25 
2. Tučková Dana VIII. 23 
3. Krobotová Kristýna VIII. 21 

 

Dějepisná olympiáda 
Na konci listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiáda. Zúčastnilo se jí 13 žáků z 8. ročníku 
a 11 žáků z 9. ročníku. Tento rok bylo téma "Historie k nezaplacení". Vítězem školního kola se 
stal Jan Hůlek (56,7 %), na 2. místě skončil Eduard Kuchynka (45,8 %) a na 3. místě Tereza 
Šimčíková (43,3 %, všichni VIII. třída). 

 

 



Kultura 
Školní divadelní představení Oldřich a Božena 
V pondělí 21. listopadu 2011 žáci 2. stupně ZŠ zhlédli v Mahenově divadle Brno činohru Oldřich 
a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách od Františka Hrubína.  
 

Historie 
Putovní výstava Zmařené osudy 
Na konci listopadu proběhla v naší škole putovní výstava věnovaná stále živému tématu  
- holocaustu. Žáci se na 20 panelech měli možnost seznámit se skutečnými osudy židovských dětí  
- sourozenců Haničky a Jiřího Bradyových, kteří se narodili ve 30. letech 20. století v Novém Městě 
na Moravě. Výstava byla velmi dobře zpracovaná a i mladším dětem dosti sugestivně přiblížila 
jednu z nejhrůznějších etap lidských dějin.  
 

Vánoční ladění  
Čertovské učení 
V pondělí 5. 12. se celá škola naplnila čerty, anděly a Mikuláši. Na I. stupni 
proběhl projektový den s názvem "Čertovské učení". Nebeské bytosti byly 
rozděleny do 4 barevných týmů a plnily rozličné úkoly. V matematice se 
pekelně zapotily, andělské zpěvy zněly z hudební výchovy, Mikulášské čtení z 
českého jazyka a nemohla chybět ani výtvarná a pracovní výchova. Na závěr 
jsme si všichni zazpívali za asistence "hlavního" školního Mikuláše. 
 
 

 
 
 

 

Žáci a zaměstnanci Základní školy v Mikulčicích 
Vás srdečně zvou na tradiční 

 

Vánoční dílničku 
 

v úterý 20. prosince 2011 (1430 – 1630 hod.) 
Vstupné: ptačí zob nebo lojová koule. 

Zveme Vás k výrobě drobných vánočních 
dekorací, k posezení u kávy, mlsání sladkostí 
od dětí a zhlédnutí předvánočního programu. 

Na dílničce vystoupí Schola 
a děti z hudebního kurzu. 

 
V letošním roce se děti ze Základní a mateřské školy v Mikulčicích zapojily do 

humanitární sbírky  
 

„Sluníčkový den pro opuštěné děti 
a pěstounské rodiny“. 

 
Zakoupením magnetky v hodnotě 30,- Kč můžete přispět do sbírky také Vy. 

 
Děkujeme. 

 



    
 
 
 
 

březen 2012 
Školní akce 
 

Hvězdárna a planetárium Brno 
Nový kalendářní rok 2012 jsme zahájili exkurzí ve Hvězdárně  
a planetáriu v Brně. Čekala nám úžasná prohlídka nové expozice na 
téma vesmír. Děti si mohly prohlédnout spoustu fotografií, osahat 
meteorit, vyzkoušet řadu pokusů souvisejících s ději ve vesmíru. 
Suvenýry v podobě speciálních brýlí, 3D pohlednice  vesmírnou tématikou či malý úlomek 
meteoritu skončil snad v každém batůžku. 
 
Plavání 
V úterý 10.ledna zahájili žáci 2. a 3. třídy plavecký kurz a na první dojmy jsme nemuseli dlouho 
čekat. Třeťáci si některé poznatky hned zaznamenali: 
"Nejlepší na tom bylo, že jsme mohli řádit ve vodě s pomůckami a hráli jsme si na 
námořníky."  L. Jánoš 
"V ůbec jsem se nebála, když jsme měli ukázat, co ve vodě umíme. " E. Urbánková 
 

Lyžařský výcvikový kurs 
Ve dnech 16. - 20. ledna 2012 se žáci 7. a 8. třídy účastní tradičního lyžařského kursu v Koutech 
nad Desnou. První zážitky a dojmy "hodili" na papír již na kurzu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do 1. třídy 
Zápis do I.třídy pro školní rok 2012/2013 se konal ve čtvrtek 26. ledna 
v budově ZŠ. Děti si přišly vyzkoušet roli školáků. Ve dvojících si děti s 
pani učitelkami povídaly, zpívaly, malovaly, počítaly, ale i soutěžily. 
Zápisem si letos prošlo 21 dětí. 
 

Slavíček 
Již pátým rokem se konala pěvecká soutěž žáků 1.stupně.  Žáci byli 
rozděleni do dvou kategorií: 
 
1.    kategorii – 1. a 2. třída:  
1. místo: Marek Dlabaja, 1. třída 
2. místo: Alexandr Fiala, 2. třída 
3. místo: Lucie Medusová, 2. třída 

2.    kategorie – 3. až 5. třída 
1. místo: Eliška Bohunská, 5. třída 
2. místo: Lucie Bušková, 4. třída 
3. místo: Ladislava Kalábková, 5. třída 

Boj o přežití den 3.  

Třetí den bývá kritický, proto jsme místo ranního výcviku absolvovali procházku. Konec procházky byl u 
nově postavené šesti sedačkové lanovky. Zde byla restaurace, kde si někteří z nás koupili něco malého. 
Hned jak jsme přišli k hotelu, pan učitel vyhlásil závod – běh hlubokým sněhem, 1. místo získal Petr 
Zeman, dělené 2. a 3. místo získali Eduard Kuchynka a Jana Finková. Po závodu následoval oběd – 
polévka Kulajda a vepřový řízek a brambory. Po odpoledním klidu jsme se nachystali na odpolední 
výcvik. V lyžování se všichni hodně zlepšili. Na večeři bylo rizoto, které bylo velmi dobré. Někteří z nás 
si šli zaplavat do bazénu a relaxovat ve výřivce a v sauně. Bylo to super! Za dobré chování jsme za 
odměnu měli prodlouženou večerku z původních 21.30 na 22.00 jupí! 

 
L.Medusová, 2.třída 

 
L.Haan, 5.třída 



Soutěž Mladých recitátorů  
Ve středu 26. ledna 2012 se na naší škole uskutečnila recitační soutěž žáků 1. a 2. stupně. Na  
I. stupni se svými básničkami soutěžilo 20 dětí ve dvou soutěžních kategoriích. Na II. stupni  
celkem soutěžilo 25 žáků také ve dvou věkových kategoriích. Příjemnou atmosféru vytvořil tanec 
děvčat 7. třídy, hra na klavír a dramatizace anglického textu. Recitační soutěž byla zpestřena 
hudebním doprovodem dětí z hudebního kurzu. Poděkování  patří paní učitelce I. Šimčíkové, která 
hudební vstupy s dětmi nacvičila. 
 
Výsledky:  
I. kategorie – žáci 1. až 3. třídy 
1. Sandra Pölzerová, 3. třída 
2. Karolína Stodůlková, 1. třída 
3. Lukáš Jánoš, 3. třída 

II. kategorie – žáci 4. a 5. třídy 
1. Eliška Bohunská, 5. třída 
2. Ondřej Zugárek, 4. třída 
3. Lucie Bušková, 4. třída 

III. kategorie – žáci 6. a 7. třídy 
(14 recitujících) 
1. Jitka Dvořáková, 7. třída 
2. Kateřina Bohunská, 6. třída 
3. Monika Stodůlková, 6. třída 

IV.  kategorie – žáci 8. a 9. tříd (11 
recitujících) 
1. Michal Stodůlka, 8. třída 
2. Tereza Šimčíková, 8. třída 
3. Jan Hůlek, 8. třída 

Zimní učení 

Ve čtvrtek 2.2. 2012 se žáci 2. a 3. třídy učili projektov ě o zimě. Psali dopisy o tom, jak se nám 
daří v zimě. Zpívali písničku  o zimě a poslouchali skladbu A. Vivaldiho Zima. Počítali zimní 
matematiku, doplňovali matematickou housenku a dělali spoustu dalších aktivit. 

 

 

 

 
O.Horák, 1.třída 



Pokusy s češtinou 
Děti ze 2.třídy si v novém kalendářním roce začaly lehce pohrávat s češtinou. Jak to dopadlo? 
Posuďte sami.  
 
Téma - Moje maminka: 
• Moje maminka se jmenuje ………Moje maminka má hnědé vlasy, modro šedé oči, krátké vlasy, 

je středně veliká. Moje maminka jezdí ráda na kole, má ráda procházky, modrou barvu. Moji 
maminku mám ráda, protože je hodná a stará se o nás a je to naše maminka. 

• Se  jmenuje ……… má modro zelené oči. Má světle hnědé vlasy. Ráda čte. Mám ji ráda, 
protože je hodná. Má ráda modrou barvu. 
 

Téma - Co si představím pod pojmem RODINA: 
• Strýc, teta, děda, babička, bratr, maminka, tatínek, barák pro babičku, pradědeček, 

praprababička, prapraděda, prapraprababička, praprapraděda, praprapraprababička, 
prapraprapraděda, prapraprapraprababička. 

• Moja rodina je hodná, moja rodina má psa, moja rodina má morče, moja rodina má ráda 
Vánoce. 

 
Folklórní vystoupení  
V pátek 2. 3. 2012 se naše škola rozezněla krásnými tóny lidové hudby. 
Potěšit naše smysly přijeli žáci a pedagogové se ZUŠ ve Velkých 
Pavlovicích. Vyslechli jsme si dětskou CM s primášem Kájou Kosíkem, 
zatleskali jsme výkonům malých tanečníků a zpěváků a v neposlední řadě 
jsme obdivovali sólová vystoupení cimbalisty a dospělé CM hrající ve 
"štíhlém" obsazení - cimbál, housle, kontrabas. Prvňáčci pak pod vlivem 
silných dojmů malovali své hudební zážitky. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JOB4TECH  
Žáci 2.stupně se i v novém roce účastní vzdělávacích akcí, které by jim mohly pomoci při výběru 
budoucího povolání. 
 

 
E.Chovancová, 1.třída 

 
J.Skočík, 1.třída 

 
M.Ištvánková, 1.třída 

Muzikanti v krojích 



JOB4TECH - SOU a SOŠ oděvní Strážnice 
Žáci 6. - 9. třídy se zúčastnili exkurze  SOU a SOŠ oděvní ve Strážnici. Na úvod zhlédli podařenou 
módní přehlídku a poté si prohlédli celou školu. V druhé části si mohli vyzkoušet práci na  
čtyřech stanovištích (šití na stroji, tvorba návrhů šatů, vytvoření vlastního šperku a grafického listu).  
 
JOB4TECH - SOU a SOŠ automobilní Kyjov 
Žáci II. stupně navštívili prostory automobilní školy v Kyjově. Prohlédli si dílny i vnitřní prostory 
školy, setkali se s bývalými žáky naší školy a seznámili se s pracovními postupy (testování 
brzdového systému, vyvažování a přezouvání kola, diagnostika auta ad.). 
 
 
 

Sportovní aktivity  
 

Lužická laťka 
V únoru se nejlepší skokani školy zúčastnili tradiční Lužické laťky. 
Nejlepšího výsledku dosáhla Marie Hůlková (VII. třída), která ve své 
kategorii zvítězila. Další umístění na stupních vítězů: Sabina Divácká 
(VI. třída) - 2. místo, Dominik Bartoník (VII. třída) - 2. místo, Adéla 
Benadová (IX. třída) - 3. místo. 
 

Fittesty - leden 2012 
V pátek 27. 1. 2012 proběhly v tělocvičně tradiční FIT testy. Zúčastnili se jich žáci z celé školy a 
některé výkony byly vskutku hodnotné.  
 

Atletické mistroství ČR žáků a žákyň v hale 
Ve dnech 3.3. - 4.3.2012 proběhlo v Jablonci nad Nisou Mistrovství žáků a žákyň 2012 v atletice. 
Zúčastnil se ho i žák VII. třídy Dominik Bartoník  (reprezentoval AK Hodonín), který v běhu na 
1500 m obsadil výborné 3. místo. 
 

Sportovci 2. čtvrtletí 
Za druhé čtvrtletí byli také vyhlášeni nejlepší sportovci z naší školy. 
Pořadí sportovců II. čtvrtletí: 
1. místo Lucie Medusová (II. třída) 
2. místo Adéla Nezvalová (IV. třída) 
3. místo Petr Slezák (VIII. třída) 
 
 

 
 

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

 
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU 

 
4.dubna 2012 v 1430- 1630 hodin 

v budově základní školy 
 

Vstupné dobrovolné. 
 

 



    
 
 
 
 

červen 2012 
 
  

Školní akce 
 
Matematický klokan 
V pátek 16. 3. 2012 se žáci naší školy zúčastnili celorepublikové 
matematické soutěže  „Matematický klokan“. Mezinárodní 
soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v 
Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již 
této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 
30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez 
hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. 
 
 
Nejlepší řešitelé:  
Cvrček  
1. místo: Viktorie Tvarogová, 2. tř. – 49 bodů 
2. – 4. místo: Eliška Urbánková, Natálie 
Profotová, Sandra Pölzerová, 3. tř. –   40 bodů 
Klokánek  
1. místo: Eliška Bohunská, 5. tř. – 94 bodů 
2. místo: Rebeka Zikmundová, 5. tř. – 87 
bodů 
3. místo: Lucie Březinová, 5. tř. – 74 bodů 

Benjamín  
1. místo: Jitka Dvořáková, 7. tř. – 71 bodů 
2. místo: Ondřej Solnička, 6. tř. – 65 bodů 
3. místo: Jakub Urbánek, 6. tř. – 61 bodů  
Kadet  
1. místo: Drahomír Dlabaja, 9. tř. – 62 bodů 
2..– 3. místo: Vendula Pavková, Jan Hůlek,  
8. tř. – 60 bodů  

 
 

Videopohlednice pro královnu 
Začátkem března se žáci 6. ročníku a 1 třeťák zapojili do anglického celorepublikového projektu 
Video pohlednice z mého města, který probíhá pod patronací velvyslankyně Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska v České republice. Úkolem soutěžících bylo natočit v angličtině 
krátké povídání o svém městě. Žáci se svého úkolu zhostili skvěle. Svoji pohlednici nazvali 
MIKULČICE – THE WINE, MUSIC AND HISTORY.  
V silné konkurenci několika desítek škol obsadili naši "herci" krásné 7. místo. 
Za pomoc s přípravou kostýmů, rekvizit, hudby děkujeme paní I. Kosíkové, p. J. Kosíkovi,  
pí. Dvořáčkové, pí. Pavkové a panu Pavkovi, pí. Stodůlkové, pí. Prátové, pí. Strážnické,  
p.a pí. Škojcovým, pí. Lejskové a také panu faráři. 
 
Z natáčení: 
První den natáčení před školou přistálo UFO v podání Moniky Stodůlkové, Hynka Práta (6. třída)  
a Honzy Strážnického ze 3. třídy. Potom naše ufony přivítala krojovaná delegace Bára Dvořáčková 
a Kája Kosík a představili jim školu. 
Druhý natáčecí den se odehrál na Slovanském hradišti, kde staré Slovany skvěle ztvárnili Sára 
Lejsková a Jakub Škojec. 
I přes nepřízeň počasí (sněžilo nám a bylo zima), se pokračovalo v natáčení ve vinném sklípku, 
který mimozemským návštěvníkům představila Karolína Pavková. 
A poslední tečkou našeho povídání o Mikulčicích byla prohlídka místního kostela.  
 

 
V.Pavková, 8.tř. 



Noc s Andersenem 
V pátek 30. března se naše škola připojila k celostátnímu 
projektu Noc s Andersenem, jehož cílem je podpořit 
čtenářskou gramotnost zejména u malých čtenářů. Na 30 
dětí přišlo do školy strávit pohádkovou noc a pobavit se. 
Mimo společného čtení byly připraveny i různé jiné 
aktivity včetně společné večeře a ranní snídaně.  
Aktivity: čtení úryvku knihy P. Braunové, pyžamový bál, 
soutěže, pohádka Broučci, kreslení postaviček J. Trnky - 
Broučci, tvoření loutky Broučka, čtení pohádky H.Ch. 
Andersena - Malenka.  
 

 

Internetová soutěž MY SCHOOL, MY FAVOURITE PLACE 
Dne 11. 4. 2012 žáci 8. a 9. ročníku měli možnost si před odbornou porotou, složenou z učitelského 
sboru a žáků 2. stupně, vyzkoušet své prezentační a argumentační dovednosti z jazyka anglického. 
A o co vlastně šlo? Games 4 English vyhlásilo internetovou soutěž pro žáky celé republiky, kde si 
sami žáci měli možnost vybrat ze dvou témat: „MY SCHOOL nebo MY FAVOURITE 
PLACE“. Vybrané téma následně zpracovávali v anglickém jazyce na počítačích, kde využili také 
znalosti z předmětu Informatika. Úkol to byl náročný, jelikož prezentace musela splňovat daná 
kritéria soutěže, např. vzhled a jednotnost prezentace, gramatická správnost, použití obrázků  
a mluvený projev. 
Výsledky: 1. Jan Hůlek (8. třída) 
  2. Tereza Šimčíková  (8. třída) 
  3. Dana Tučková  (8. třída) 
 
 

Návštěva partnerské školy v Nitře 
Ve středu 23. a 30. května navštívili naši žáci krásné 
slovenské město Nitru. V rámci projektu 
Velkomoravské mosty navštívili nejen partnerskou 
školu ZŠ Fatranská, ale také si prohlédli historický 
monument - hradní katedrálu sv. Jimrama s přilehlým 
hradním areálem. Součástí exkurze byla návštěva 
diecézního muzea, které svou sbírkou všem vyrazilo 
dech. Během prohlídky si děti také mohly oprášit své znalosti z období Velké Moravy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úspěch v astronomické olympiádě 
Skvělého úspěchu dosáhl žák 6. ročníku Hynek Prát v astronomické olympiádě. V konkurenci 
několika stovek žáků postoupil až do celostátního kola v Praze, kde obsadil pěkné 14. místo.  
 
 
 

 
M.Krejčiřík, 8.tř. 

 

 

Na exkurzi do Nitry si žáci vydělali sběrem papíru, 

který se uskutečnil na začátku školního roku. 

Polovina cesty byla hrazena ze sponzorského 

daru, věnovaného pro tento účel. 



Mikulecké hry 2012 
 
Celý sportovní svět se v tomto roce chystá na letní Olympijské 
hry v Londýně. V Mikulčicích se po čtyřech letech děti 
sportovně naladily a po čtyřech letech opět uspořádaly 
Mikulecké hry. Děti byly rozlosovány do deseti týmů = 
různých států světa a čekalo je zápolení hned v několika (nejen 
sportovních) disciplínách. Přípravy a první "soutěžení" se 
odehrálo již před oficiálním zahájením her.  
Každý tým se seznámil se svým státem, vyrobil si svou vlajku, 
reprezentační trička, vlaječky, kostýmy a jiné rekvizity. Svůj 
stát představil také ostatním dětem, a to prostřednictvím 
počítačové prezentace a plakátů, které každý stát vytvořil a ve 
škole prezentoval. Zástupci jednotlivých týmů splnili Test olympijských znalostí.  
Ve čtvrtek 7.června se pak všechny týmy sešly při oficiálním zahájení Mikuleckých her 2012 před 
obecním úřadem. Řady našich sportovců posílily také děti z naší partnerské školy v Nitře, které  
za námi přijely. Sportovní utkání pak probíhalo ve čtvrtek i v pátek. Ve čtvrtek v noci mohli 
vybraní sportovci strávit noc v Olympijské vesničce (ve škole), kde pro ně byl připraven další 
program včetně sportovního klání ve stolním fotbale. 
 
STÁTY 
BULHARSKO 
ČESKÁ REPUBLIKA 
FILIPÍNY 
ITÁLIE 
ŘECKO 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
SOMÁLSKO 
TURECKO 
USA 
VELKÁ BRITÁNIE 

DISCIPLÍNY 
FOTBAL 
BASKETBAL 
VYBÍJENÁ 
ŠTAFETA 
STOLNÍ TENIS 
SKOK DALEKÝ 
HOD MÍČKEM 
STOLNÍ FOTBAL 
SPANÍ V OLYMPIJSKÉ VESNIČCE 

 
 

 
Při příležitosti celoškolního projektu   „Mikulecké hry“ bylo vydáno i speciální číslo školního 
časopisu. Zde je malá ukázka k nahlédnutí: 
 
 

Hledej v osmisměrce   B. Balaštíková 

s a ř e y z i a i g s p 

o h í m w t ř s v a l c 

m a m c á q ý u z í o i 

á r o l o n d ý n d v z 

l p i u o č f s p x e l 

s e k e f i l i p í n y 

k t o k s e č p a š s s 

o y m o g a d i š o k d 

o s l a p e r a f b o c 

b r a t i s l a v a p g 
 
 
 

Poděkování  
za sponzorský dar  

a pomoc při realizaci 
Mikuleckých her: 
Atletickému klubu 

Mikulčice a firmě Lef 
spol.s.r.o. Milotice. 

 

 
T.Kalábková, 5.tř. 

Slovensko 

Bratislava 

Filipíny 

USA 

Somálsko 

Praha 

Itálie 

Mogadišo 

Londýn 

Řím 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci Mikuleckých her nezklamala ani naše kuchyně. Pani kuchařky nám pro každý stát uvařily 
nějakou místní specialitu. Speciální jídelníček tak bude plnit naše břicha po dobu deseti dnů,  
v duchu deseti států.  
 
 
 Týden 4.6.2012 - 8.6.2012 

 
Pondělí 4.6.  
Polévka kedlubnová  
ITÁLIE – Šunková pizza  
 
Úterý 5.6.  
Polévka vločková  
BULHARSKO – Bulharský džuveč, rýže  
 
Středa 6.6.  
Polévka zeleninová  
SLOVENSKO – Halušky se zelím a uzeným 
masem  
 
Čtvrtek 7.6.  
Polévka slepičí s nudlemi a játr.knedlíčky  
ČESKÁ REPUBLIKA – Svíčková na 
smetaně, knedlík  
 
Pátek 8.6.  
Polévka cizrnová  
TURECKO – Zapékaný turecký rýžový 
pudink  
 

Týden 11.6.2012 - 15.6.2012 
 

Pondělí 11.6. 
Polévka rybí se zavářkou 
ŘECKO – Řecký guláš s chlebem 
 
Úterý 12.6. 
Polévka z vaječné jíšky 
SOMÁLSKO – Sambusas s rýží 
 
Středa 13.6. 
Polévka cibulová s osmaženým rohlíkem 
FILIPÍNY – Filipínské nudle 
 
Čtvrtek 14.6. 
Polévka květáková 
VELKÁ BRITÁNIE – Skotské řízky, 
bramb.kaše, kompot 
 
Pátek 15.6. 
Polévka bramborová se sýrem 
USA – děti: Hamburger z mletého masa 

Testík                        T. Kašík 
1. Která z těchto dvou map patří Velké 
Británii? 
Najdi a vybarvi. 
2. Oblíbené jídlo ve Velké Británii je 

a) řízek s bramborovým salátem 
b) ryba s hranolky 

3. Najdi správnou vlajku VB, vybarvi ji.  
4. Kdo vládne ve Velké Británii? 
a) královna Alžběta II. 
 
b) prezident Barack Obama 
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