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Organizace školního roku 2015/2016 

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

Základní škola 
 
I. třída:  Mgr. Blanka Prátová  
II. třída:   Mgr. Lenka Fialová 
III. třída:   Mgr. Vladimíra Makuderová 
IV. třída:   Mgr. Dana Bohunská 
V. třída:   Mgr. Slávka Řehánková  
VI. třída:  Mgr. Hana Grombířová  
VII. třída:   Mgr. Michal Bešta 
VIII. třída:   Mgr. Michal Vrzal 
IX. třída:  Mgr. Eva Doležalová 
 
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:  Mgr. Ivana Vachová 
   Bc. Hana Sládková 
   Karla Klusková 
   Bc. Olga Esterková 
Školnice:   Ludmila Rylková 
Uklízečka:   Barbora Jaborníková 
 
 
Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 
Kuchařky:  Irena Zelená 
                   Milena Glombíčková 
 Gabriela Maláníková 
                   Barbora Jaborníková 
 Bohunka Rehortová 
 
 
Stravné 
Přesný termín placení stravného bude 
včas oznámen – nástěnky ve škole  
a jídelně, hlášení místního rozhlasu, 
webové stránky školy. 
 

Kontakty: 
Základní škola:   tel./fax:  518 357 253 e-mail: zsmikulcice@seznam.cz 
Mateřská škola:   tel.: 518 357 256   e-mail: msmikulcice@seznam.cz 
   mobil: 732 470 599 
Školní jídelna:  tel.: 518 357 064   webové stránky: www.zsmikulcice.cz 
Školní družina:  tel.: 736 635 436 

 

 
A. Koutná, 4. tř. 



Školní bufet  
Ve školním bufetu si mohou žáci zakoupit svačinu. Nabízíme celozrnné pečivo, 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. 
 
Dýňové pondělí 
"Dýňové pondělí" proběhlo dle plánu v pondělí 14. září. Od rána se hlavní vchod 
školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. I když nám tentokrát 

počasí příliš nepřálo, večer se před školou sešla asi stovka 
dětí a rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit 
ostatní kamarády. Při večerním zapalování proběhlo 
tradičně také první hlasování. Svůj hlas mohl dát každý,  
kdo ten večer přišel. Druhý den hlasovali všichni žáci školy, 
děti z MŠ, učitelé a zaměstnanci i školy. Po sečtení všech 
hlasů došlo na vyhlašování vítězů.  

 
1. místo  – Zuzana Salajková (VIII. třída) - dýně "Mravenec" 
  – Veronika Iršová (VIII. třída) - dýně " Mravenec " 
 
2. místo  – Eliška Glombíčková (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Ladislava Kalábková (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Tereza Kalábková (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Rebeka Zikmundová (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Filip Nosál (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Milan Zachara (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Jan Kašík (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
  – Jan Maděryč (IX. třída) - dýně "Rodinka" 
 
3. místo  – David Lekavý (II. třída) - dýně " Mimoni" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hrdí vítězové 



 
Náš starý přítel strom - Lednice  
Ve dnech 15. – 16. 9. se děti z 2. – 5. třídy zúčastnily v rámci Prvouky a Přírodovědy 
edukačního programu Náš starý přítel strom. Akce se konala přímo v areálu zámku 
v Lednici. V prostorách bývalé zámecké jízdárny se děti seznamovaly se životem 
stromu, jeho užitečností pro člověka a přírodu. V zámeckém parku jsme obdivovali 
různorodost a stáří některých stromů. Součástí programu byla také prohlídka 
zámeckého skleníku. 
 
Informace pro rodiče 
Sdělujeme Vám, že bylo ukončeno využívání 
elektronické žákovské knížky Webnotes. Od  
1. září je zprovozněn nový informační systém  
– BAKALÁŘI. Odkaz najdete na webových 
stránkách školy. Žákům byly předány 
přihlašovací údaje. 
 
1. 10.   SRPŠ, 16,00 hod. 
5. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků 
26. 11.  SRPŠ, 16,00 hod. 
 
 

Školní akce aneb akční začátek školního roku 
14. 9.   Dýňové pondělí 
15. – 16. 9.  Náš starý přítel strom - Lednice 
17. 9.   Poznej kouzlo řemesel, prezentace Středního odborného učiliště  
   tradičních řemesel, Brno 
18. 9.    Prezentace Integrované střední školy Hodonín pro žáky 8. a  9. tř. 
21. - 23. 9.  Sběr papíru 
24. 9.    Evropský den jazyků 
25. 9.    Akropole cross  
29. 9.    Svatováclavský turnaj  
říjen   Logická olympiáda 
5. 10.   Den archeologů  
7. 10.   Štafetový běh Boba Zháňala - Hrušky  
7. – 8. 10.  Veletrh vzdělávání, Hodonín 
9. 10.   Ukliďme si Mikulčice  
27. 10.   Halloweenské učení 
2. 11.    Beseda se spisovatelem J. Opatřilem 
24. 11.  Divadlo Zlín 
4. 12.    Projekt Čertovské učení  
18. 12.  Výprava do přírody na přikrmování  

ptactva a zvěře  
21. 12.   Vánoční dílnička 
22. 12.  Vánoční koncert Countrio  

 
Z. Csápaiová, 3.tř. 

 
V. Röss, 4. tř. 



   Školní  útržky
Prosinec 2015

Podzim a advent ve škole

Exkurze do Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Mikulčicích
V pondělí  5. října se žáci II. stupně vydali na Den otevřených
dveří do Archeologického ústavu. Získali neobvyklou možnost
seznámit  se na vlastní  kůži  s  prací archeologů mimo terén,  
a  to v  laboratořích  jednoho  z  nejmodernějších  center
archeologického  bádání u  nás.  Vyslechli  si  také  zajímavou
přednášku na téma práce archeologů.

Projekt 72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“
V pátek 9. října proběhl  již  4.  ročník celorepublikové akce  
72  hodin  – „Ukliďme  si  Mikulčice“.  Letos  jsme  zasadili
stříbrnou  jedli  s panem starostou  Janem Vlašicem na  školní
zahradě a  uklidili jsme okolí Mateřské školy, Základní školy,
tělocvičny a školní zahrady. 

Návštěva knihovny v Hodoníně
Ve čtvrtek  22. října žáci 1. třídy poprvé navštívili  Městskou
knihovnu Hodonín v rámci  projektu  "Knížka  pro prvňáčka".
Paní knihovnice je seznámila s fungováním knihovny. Každý
obdržel průkazku do knihovny. Dětem se tam moc líbilo. 

„Babička v mém životě“
V minulém školním roce naši  předškoláci  a  žáci  první  a  druhé třídy vytvořili  bustu „Mikulecké
babičky“ do soutěže „Babička v mém životě“, kterou vyhlásila  Městská knihovna Hodonín.  Naše
„Stařenka“ měla úspěch nejen u dětí, ale i u poroty. Za ni jsme získali 1. místo.  Do fotografické části
soutěže jsme zaslali dvě fotografie babiček od Alexandra Výmoly ze druhé třídy a Michala Ilčíka  
ze třetí třídy. Alexandr dosáhl 2. místa a Michal obdržel 1. místo za svou fotografii „Muzikanti“.

Jazykově vzdělávací pobyt v Brightonu
Ve dnech  25. října -  1.  listopadu  se dvacet  žáků II.  stupně vydalo  
na  dlouhou  cestu  do  anglického  města  Brighton.  Měli  jedinečnou
možnost zdokonalit  si jazykové znalosti,  ale také blíže poznat život
anglické  rodiny.  V závěru  studijního  pobytu  navštívili  významné
památky  v  Londýně.  Pobyt  se  konal  v rámci  školního  projektu  
„Ze školy do světa“, který v současné době realizujeme v rámci výzvy
MŠMT č. 56.

J. Matějíčková, 3. tř.



Brloh
      Brloh  je  zábavná  týmová  soutěž  určena  žákům základních  škol  

a  nižších  gymnázií.  Obsahuje  mnoho  logických  her  a  úkolů.
Podporuje  ji  a  zaštiťuje  Přírodovědecká  fakulta  Masarykovy
univerzity v Brně a její Ústav matematiky a statistiky. Z naší školy se
jí  zúčastnily  dva  žákovské  týmy.  V průběhu tří  týdnů museli  žáci
zvládnout tři semifinálová kola a nasbírat minimálně dvacet bodů za
úspěšně  vyřešené  úlohy.  Během soutěže  naši  žáci  měřili  své  síly
s dalšími  517  týmy  z Česka  a  Slovenska.  V celkovém  pořadí

základních škol Jihomoravského kraje naše dva týmy obsadily 1. a 2. místo. Tým Hogwarts
ve složení R. Zikmundová, T. a L. Kalábkovy a L. Březinová obsadil 1. místo a tým Houby
ve složení E. Bohunská a V. Bohunský obsadil 2. místo. 

Sborník pověstí
V rámci spolupráce s naší slovenskou partnerskou školou v Nitře
připravujeme  „Sborník  slovenských  a  českých  pověstí“.  Žáci
vybrali a převyprávěli deset pověstí ze svého regionu a vzájemně
je  doplnili  ilustracemi.  Hlavní  myšlenkou  vzniku  sborníku  je
překonání  jazykových  rozdílů,  nahlédnutí  do  historie  
a mezinárodní spolupráce.

Předvánoční Vídeň
Na  počátku  prosince  jsme  uspořádali  „Vánoční  poznávací
zájezd“  do  Vídně.  V brzkých  ranních  hodinách  vyjel  autobus
plný dětí směr Rakousko. Tam na žáky čekala prohlídka zámku
Schönbrunn a muzea Haus der Musik. Nechyběla ani prohlídka
samotné  Vídně  a  návštěva  vánočních  trhů.  Pro  žáky  to  byla
výjimečná příležitost procvičit se v angličtině a němčině.

L. Kalábková, 9. tř.

PODĚKOVÁNÍ

Cykloservis ŠTELA Lužice
Děkujeme panu J. Bílíkovi za bezplatnou údržbu školních

kol a koloběžek.

Lef spol. s r.o. Milotice
Děkujeme za sponzorský dar na Čertovské učení 

v podobě 5 kg perníkového těsta.



Čertovské učení
V pátek 4. prosince se škola opět hemžila čertíky a andílky. Děti
z 1.  stupně byly předem rozděleny do čtyř  smíšených skupin  
a učily se po „Mikulášsku“.  V českém jazyce  si přečetly něco
z „Andělského  slabikáře“.  V matematice  počítaly  „Čertovské
počty“.  Ve  výtvarné  výchově  je  čekaly  „Mikulášovy  zlaté
ručičky“ a tvoření s barvami. V „Pekelné pekárně“ si pak mohly
upéct  perníkový  Betlém.  Odměnou  za  pořádnou  práci  byla  
pro všechny návštěva Mikuláše s anděly a houfem čertů. Děti jim
společně zazpívaly a Mikuláš s anděly je za to obdaroval sladkou
dobrotou.

Plánujeme
Zápis do první třídy 21.1.2016
FIT testy 27.1.2016
Recitační soutěž 28.1.2016

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2016 
Vám přejí děti, žáci a zaměstnanci školy.

L. Medusová, 6. tř.

Žáci a zaměstnanci Základní školy Mikulčice
Vás srdečně zvou na

Vánoční dílničku
v  pondělí 21. prosince 2015 (1430 – 1630 hod.)

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

programu. Na dílničce vystoupí děti z Hudebního kurzu 
a Dětského sboru.



Školní  útržky
březen 2016

Do nového roku pravou nohou

Animace a žánry – Cyril Podolský
Dne  13.  ledna  se  žáci  zúčastnili  přednášky  
o animovaném filmu pana Cyrila Podolského,
autora  seriálu  večerníčků  Krysáci,  hudebních
klipů  pánů  Hapky  a  Horáčka,  i  jiných
animovaných filmů (animátor seriálů Pat a Mat
nebo  Bob  a  Bobek). Žáci  1.  stupně  se
zajímavou  formou  seznámili  s  principy
animovaného  filmu  a  na  skutečných
postavičkách  z  večerníčků  si  názorně  ukázali
výrobu  loutky.  Přednáška  byla  doplněna
projekcí  filmových  ukázek  a  předvedením
reálných  filmových  loutek  a  rekvizit.  Žáci  
2.  stupně  se  seznámili s různými  druhy
filmových  žánrů,  se  způsoby  a  stavbou
filmového vyprávění. Zhlédli ukázky komedie,
hororu, dramatu, atd.
 

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se konal ve čtvrtek 21. ledna. Předškolní
děti  si  opět  přišly  vyzkoušet  roli  školáků – povídaly si  s paní  učitelkou, zpívaly,
malovaly, počítaly. Žáci pro ně připravili dárky a každý předškolák si odnesl také
„Pamětní list“ na tento slavnostní den. Zapsáno bylo 21 dětí.

Slavíček 
Dne  25.  1.  jsme  ve  školní  družině  uspořádali  již  9.  ročník  pěvecké  soutěže
„Slavíček“.  Zúčastnili  se  jí  žáci  základní  školy  i  děti  z mateřské  školy.  Nelehké
rozhodování měla porota z řad učitelů. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:
- kategorie „Slavíček“:        děti MŠ, žáci 1. a 2. ročníku ZŠ
- kategorie „Slavík“:            žáci 3. – 5. ročníku ZŠ
Soutěže se zúčastnilo 23 zpěváčků, kteří zazpívali písně různých žánrů. V kategorii
„Slavíček“  vyhrál  Matěj  Vavrys. V  kategorii  „Slavík“  nejlépe  zazpívala  Annika
Dannler. Jako host zazpívala Eliška Bohunská, která v 1. ročníku soutěž vyhrála. 

Sandra Pölzerová, 7.tř.



FIT – testy
Ve  středu 26.  1. proběhly  
v tělocvičně tradiční  Fit-testy. Žáci
celé školy a nejstarší děti ze školky
v  nich  měli  možnost  otestovat  si
svou tělesnou zdatnost. Rozhodčí z
řad  rodičů  
a  bývalých  žáků  školy  bedlivě
dohlíželi nad správným provedením
všech šesti  disciplín  (hluboký
předklon, skok z místa, stoj – vzpor
–  stoj,  kliky,  leh  
–  sed  a člunkový  běh), výsledky
zpracoval zakladatel této tradice Jan

Bělohoubek.  Výbornou  tělesnou  zdatnost  (91  bodů  a  více) prokázalo  
8 závodníků. Maximální počet bodů byl 120.
Celkovými vítězi se stali:
Michal Ilčík (3. třída) – 99 bodů 
Eliška Glombíčková (9. třída) – 98 bodů.

Recitační soutěž - školní kolo
V pátek 28. ledna  jsme pro žáky 1. stupně uspořádali recitační soutěž. Soutěže se
zúčastnilo  26 recitátorů.  Mezi  jednotlivými  výkony soutěžících  vystupovali  i  žáci
hudebního kurzu pod vedením paní učitelky I. Šimčíkové, kteří tak přispěli k většímu
uměleckému  zážitku  z  akce.  O  výsledcích  soutěže  rozhodla  porota  složená  
ze zástupců jednotlivých tříd a učitelů.

Kategorie 1. - 3. třída:
1. místo Matyáš Bělohoubek, 1. třída
2. místo Ema Jarabicová, 3. třída
3. místo Kristýna Vlčková, 2. třída

Kategorie 4. - 5. třída:
1. místo Simona Bělohoubková, 4. třída 

a Erika Chovancová, 5. třída, 
která přednesla svou vlastní báseň

2. místo Dominik Csapai, 5. třída
3. místo David Valuch, 5. třída

Za krásné kulturní vstupy pod vedením
paní I. Šimčíkové děkujeme 
L. Skočíkové, J. Matochové, J. Rigáňovi,
D. Škrabalovi, S. Bělohoubkové 
a P. Křivové.

Simona Březinová, 7.tř.

Zuzana Bohunská, 7.tř.



Sborník pověstí
Ve spolupráci  s naší  slovenskou partnerskou školou v Nitře  jsme  vydali  „Sborník
pověstí“,  který  žáci  připravovali  od  loňského  jara.  Vybrali  a  převyprávěli  deset
pověstí ze svého regionu a vzájemně je doplnili ilustracemi.  Knihy si mohou žáci
zapůjčit ve školní knihovně.

Týden zdraví
V měsíci  únoru  jsme  ve  škole  uskutečnili  projekt
„Týden  zdraví“.  Žáci  si  zopakovali  zásady  zdravého
života,  životního  stylu,  denního  režimu.  Zjišťovali
nejrůznější informace o zdravé stravě, vitamínech, vlivu
škodlivých  látek  na  zdraví  člověka  atd.  
Na konci týdne žáci 2. stupně své práce na toto téma
přednesli svým mladším spolužákům.

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
V  únoru se konalo v Hodoníně „Okresní kolo soutěže
v cizím jazyce“. Naši školu reprezentoval Jakub Talajka
z 9. třídy. Své schopnosti a dovednosti poměřil s dvaceti
dalšími soutěžícími v anglickém jazyce a obsadil krásné
3. místo.

Výsledek soutěže ve sběru papíru
Podzimním sběrem papíru jsme se zúčastnili soutěže vyhlášené Sběrnými surovinami
Hodonín,  s.r.o.  Za  největší  množství  tříděného  papíru  jsme  letos  získali  krásné  
2.  místo. Děti  byly  odměněny  sladkými  „myškami“. Děkujeme  všem  za  pomoc  
a spolupráci.

Planetárium a Anthropos v Brně
Ve čtvrtek 25. února navštívili žáci 6. a 7. třídy a dějepisného kroužku hned několik
výstav v Brně. Šlo o výstavu Země na obzoru - objevujeme Ameriku, stálou expozici
v Anthroposu a výstavu Dáblova bible - 100 podob knihy.

Tereza Kalábková, 9. tř.

5. třída



POZVÁNKA

Jarní činorodost

16.3. Divadlo Brno
18.3. Matematický klokan 
22.3. Velikonoční dílnička
23.3. Den s knihou 

Žáci a zaměstnanci Základní školy Mikulčice
Vás srdečně zvou na

Velikonoční dílničku
v úterý 22. března 2016 

(1430 – 1630 hod.)

v budově Základní školy

Vstupné dobrovolné



Školní  útržky
Červen 2016

Školní akce a projekty 

Věneček 
Dne 2.  4.  2016 se  konal  XII.  ročník
Přehlídky dětských souborů z Podluží
tentokráte  v Moravském  Žižkově.
Přehlídky  se  zúčastnily  také  členky
našeho  folklorního  souboru
„Věneček“.  Děvčata  s pásmem  
„Na  lúce“  se  mezi  deseti  soubory
neztratila.  Všem děvčatům i  rodičům
děkujeme za výpomoc a čas strávený
s námi.

Den s knihou
Dne 6. dubna na 1. stupni proběhl projekt „Den s knihou – Od pohádky k hororu“. Žákyně 9. třídy
(Lucie Březinová, Ladislava Kalábková, Eliška Glombíčková, Tereza Kalábková, Eliška Bohunská
a Rebeka Zikmundová) si pro děti hravou formou připravily seznámení s některými knižními tituly
a s vybranými literárními žánry, např. pohádka, bajka, román, … Děti četly, besedovaly, tvořily,
vyplňovaly pracovní listy a vybarvovaly literární  postavy.  Témata:  1. a 2. třída –  „Z pohádky  
do  pohádky“,  3.  třída:  –  „Bajky  Barda  Beedleho“,  4.  třída –  „Kouzelný  svět  knih“,  5.  třída  
– „Fantasy a jeho žánry“.

Běh „Malá Morava“
Dne  7.  4.  2016 se  konal  tradiční  atletický  závod
v přespolním běhu Malá  Morava.  Na běžeckou trať
v areálu  Břízky  vyběhli  žáci  i  nejmenší  děti  
z mateřské školy. S organizací závodu nám pomáhal
AK Mikulčice, který také zajistil medaile pro nejlepší.
Medailisté:   Matějíčková  Julie,  Vlachinský  Ondřej,
Stodůlková  Karolína,  Dlabaja  Lukáš,  Medusová
Lucie,  Bohunský Vít,  Salajková Zuzana,  Kašík Jan,
Březinová Lucie.

Okresní kolo v bowlingu
Dne  8. 4. 2016 se v Hodoníně konalo „Okresní kolo
v bowlingu“.  Naši  žáci  soupeřili  s  žáky  

ZŠ Vančurova, Hodonín na bowlingové dráze Měšťanská, Hodonín.   V kategorii III. se umístili  
na 2. místě a v kategorii IV. zvítězili.

Tomáš Kunc, 7.tř.

Lukáš Grombíř, 6. tř.



42. ročník silničního běhu Velká Morava
Dne  9. 4. 2016 se konal 42. ročník silničního běhu Velká Morava. Tohoto tradičního závodu se
každoročně účastní také naše děti a žáci. V letošním ročníku to byli ti nejodvážnější z odvážných 
s obdivuhodnou podporou rodičů. A nebylo jich málo. Celý závod probíhal v deštivém dubnovém
počasí,  proto si všichni zasluhují  náš obdiv.  Na stupních vítězů se umístil  Ondřej  Vlachinský,  
který obsadil 3. místo. Za nejpočetnější účast v závodu zvítězili žáci 5. třídy s počtem 9 z 19 žáků
(47,4%),  druzí  se  umístili  žáci  4.  třídy s počtem 5 z  18 žáků (27,7%) a  třetí  byli  žáci  2.  třídy
s počtem 5 z 23 žáků (21,7%).

Videopohlednice z mého města
Žáci  6.  třídy  se  opětovně  zapojili  do  celostátní  soutěže  
„Videopohlednice  z mého  města“.  Soutěž  byla  rozdělena  
do  několika  kategorií.  Úkolem  soutěžících  bylo  natočit  krátké
povídání  v anglickém  jazyce  o  své  vesnici.  V letošním  roce
Mikulčice navštívili řečtí bohové v podání Viktorie Tvarogové, Julie
Pitzingerové, Nikoly Kvintové, Tomáše Svobody, Sebastiana Pytla,
Adama Alexyho, Saši Fialy a Lukáše Grombíře. Vesnicí je provedla
Marie Hloušková a bájného minotaura ztvárnila Tereza Konečková.
O  scénář  se  postarala  Viktorie  Tvarogová.  Náš  soutěžní  snímek
„Greek Gods in Mikulčice“  se umístil na krásném 5. místě. 

Štafetový pohár 2016 – okresní kolo
Ve středu  27. 4. 2016 se vybraní žáci zúčastnili Okresního kola štafetového poháru na stadionu  
U Červených domků v Hodoníně. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Žáci obou kategorií
běželi štafetu 8 x 100m. V mladší kategorii naši žáci získali 2. místo, štafeta starších žáků doběhla
na 3. místě.

Štafetový závod na kolečkových bruslích „O pohár lužického starosty“ 
Dne 5. 5. 2016 se konal již jedenáctý ročník Štafetového závodu na kolečkových bruslích o pohár
lužického  starosty.  Naši  školu  reprezentovala  štafeta  I.  i  II.  stupně.  V konkurenci  ZŠ Lužice,  
ZŠ Lanžhot a ZŠ Prušánky obsadila štafeta I. stupně 3. místo a štafeta II. stupně 2. místo.

Den matek
Ve čtvrtek 12. května se škola otevřela na počest našich maminek.
Děti si v rámci Mikuleckých her připravily program na téma „Cesta
kolem  světa“.  Každý  z deseti  států  zde  prezentoval  svou  zemi
formou plakátů, vlajek, fotografií, ochutnávky cizí kuchyně, hudbou
apod.  Maminky  tak  mohly  navštívit  kteroukoli  z těchto  zemí  
a vychutnat si nastávající sportovní atmosféru.

Prezentace absolventských prací
Ve středu 19. května proběhly v učebně fyziky prezentace nejlepších
absolventských  prací  žáků  9.  tříd,  které  mohly  shlédnout  děti,  
ale  i  široká  veřejnost.  Tentokrát  byla  škála  témat  velmi  pestrá.  
Od slavných hudebních skupin, zpěváků či osobností jsme se dostali
přes jídelní stůl a tetování až do jaderné elektrárny.

Ladislava Kalábková, 9. tř.

Eliška Bohunská, 9. tř.



Výtvarné sympozium „Kroky k umění 2016″
Ve čtvrtek  26.5.2016 se  žákyně  9.  ročníku  Eliška
Bohunská a  Tereza  Kalábková zúčastnily  
VIII. výtvarného sympozia „Kroky k umění 2016″ 
v  Hodoníně. Letošní téma žáci předem neznali, bylo
vylosováno až při zahájení. Téma znělo: Zvířata, jak
je  známe.  Naše  děvčata  vytvořila  obraz  s  názvem
„Síla ohně“ a sklidila s ním velký úspěch a uznání
od pořadatelů i kolemjdoucích. Patřil mezi nejlepší
díla,  což  bylo  v  těžké  konkurenci  středních  
i základních uměleckých škol výborné.

Atletické přebory Podluží
V pondělí 30. května vybraní sportovci z 1. - 5. třídy reprezentovali školu na Atletických přeborech
Podluží v Lanžhotě.  Všichni podali  výborné výkony.  Naše škola skončila na pěkném  4. místě 
z devíti škol. Mezi velmi úspěšné sportovce patřili a  zlato získali Zuzana Fialová, Jakub Krásný,
stříbro Martin Bohunský, Lukáš Dlabaja, Zuzana Fialová, Nicole Rehortová, Štěpán Hloušek, Jakub
Urbánek,  bronz Martin Bohunský, Julie Matějíčková, Nikola Sedláková.
V úterý  31.května se vybraní žáci II. stupně zúčastnili tradičních atletických závodů v Lanžhotě.
V silné konkurenci 8 škol se naši závodníci neztratili a přivezli 3 cenné kovy – zlato na trati 800
metrů a bronz ve skoku dalekém získala Lucie Březinová, stříbro ve  sprintu na 60 metrů získal
Lukáš Jánoš. V celkovém hodnocení obou stupňů jsme se umístili na 6. místě.

Mikulecké hry 2016

Po čtyřech letech se opět na naší škole konaly
Mikulecké  hry  2016.  Šlo  již  o  6.  ročník
sportovního  klání  mezi  10  vybranými  státy
světa.  V letošním  roce  se  her  zúčastnily:
Alžírsko,  Brazílie,  Česká  republika,  Francie,
Indonesie,  Jihoafrická  republika,  Jižní  Korea,
Nizozemí,  Řecko 
a  Slovenská  republika.  Od  března  se  týmy
společně scházely a připravovaly.  V květnu si
pro maminky nachystaly Den otevřených dveří
s prezentací  svých  států.  Poté  proběhla
vědomostní  soutěž  mezi  týmy.  Odehrály  se

zápasy ve stolním tenise a pak už následovalo dvoudenní sportovní soupeření.  Naše týmy svou
účastí přijela podpořit i naše partnerská škola z Nitry, která přivezla další várku sportovců. 2. a 3.
června  tak  ožila  mikulecká  sportoviště  za  mezinárodní  účasti.  V průběhu  sportovního  klání  se
otevřela i mikulecká sportovní vesnička, kde mohli někteří sportovci za odměnu přespat. 
Po sečtení bodů za všechny dílčí soutěže a aktivity vypadala „bedna“ vítězů takto:

1. místo – Brazílie
2. místo – Slovensko
3. místo – JAR

Cenu fair-play získala Brazílie.

Tereza Kalábková, Eliška Bohunská – 9. tř.

http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Slovensk%C3%A1-republika.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/%C5%98ecko.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Nizozem%C3%AD.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Ji%C5%BEn%C3%AD-Korea.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Jihoafrick%C3%A1-republika.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Indonesie.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Francie.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/%C4%8Cesk%C3%A1-republika.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Braz%C3%ADlie.pdf
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/04/Al%C5%BE%C3%ADrsko.pdf


Úspěchy našich žáků:

Okresní kolo Pythagoriády: 1. místo  – M. Dlabaja (5. tř.)
Okresní kolo Pythagoriády: 1. místo  – V. Bohunský (6. tř.)
Výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“       1. místo - Martin Hamšík (3. třída)
25. ročník literární soutěže „Evropa ve škole“    1. místo  - Vít Bohunský (6. třída)

3. místo - Rebeka Zikmundová (9. třída) 
Obě práce postoupily do národního kola.

Matematická olympiáda 1. místo - Vít Bohunský (6. třída)
Velká Morava kategoriemi. hoši: 3. místo  – Ondřej Vlachinský (3. třída)
Kolečkové brusle Lužice: 2. místo – štafeta 2. stupně

3. místo – štafeta 1. stupně
Štafetový pohár 2016 2. místo – štafeta 1. stupně

3. místo – štafeta 2. stupně
Celostátní kolo Anglická videopohlednice: 5. místo – žáci 6. třídy
Celostátní kolo Games4english – konverzace: 1. místo – J. Talajka (9. tř.)
Cambridge English Key English Test: úspěšné složení zkoušky – Tereza Kalábková, 

Lucie Březinová, Michal Bařina (9. třída)

POZVÁNKA

Absolventské divadlo„Charleyova teta“

Rozpustilou  komedii  
o  třech  oxfordských  studentech  
od  anglického  autora  Brandona
Thomase  z roku  1892  si  pro  vás
připravili  žáci  9.  ročníku.  Řadu
překvapivých  situací  plných
humoru  vám  představí  
24.  června  v 17,00  hodin  
v Kulturním domě.
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