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Organizace školního roku 2016/2017 
Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Holá 
Účetní školy: Hana Křivová 
 
Základní škola 
I. třída:  Mgr. Dana Bohunská  
II. třída:   Mgr. Blanka Prátová 
III. třída:   Mgr. Lenka Fialová 
IV. třída:   Mgr. Vladimíra Makuderová 
V. třída:   Mgr. Slávka Řehánková  
VI. třída:  Mgr. Eva Doležalová 
VII. třída:   Mgr. Jiří Salajka 
VIII. třída:   Mgr. Michal Bešta 
IX. třída:  Mgr. Iva Hromková 
 
Netřídní učitelé:   Mgr. Hana Grombířová  
   Mgr. Vladimíra Fialová 
Asistenti pedagoga:  Bohumila Ježová 
                Mgr. Vladimíra Fialová  
   Zuzana Ondrouchová, Dis. 
Vychovatelky ŠD:   Anna Nezvalová 
   Zuzana Ondrouchová, Dis. 
Sociální pracovnice: Bc. Ivona Hépalová 
Školník:    Jan Strážnický 
Uklízečky:    Světlana Janečková 
  Gabriela Maláníková 
 
 
Mateřská škola 
Vedoucí učitelka:  Bc. Olga Esterková  
Učitelky:  Bc. Hana Sládková 
   Karla Klusková  
   Eva Kubíková  
  Martina Poršová  

Školní družina 
Provozní doba 
ráno: 6.45 – 7.40 hod.  
odpoledne: 11.40 - 16.00 hod. 
 

 
Školní speciální pedagog: Mgr. Magda Chocholáčková 
Školnice:   Barbora Jaborníková 
Uklízečka:   Veronika Munduchová 
 

 
Š. Veselý, 1. tř. 



Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 
Kuchařky:  Irena Zelená 
                   Milena Glombíčková 
 Gabriela Maláníková 
                   Bohunka Rehortová 
 Veronika Munduchová 
 
Stravné 
Výdej jídel žákům v době od 11.50 do 14.00 hodin je zorganizován podle rozvrhu hodin 
jednotlivých tříd a za dozoru pedagogických pracovníků. Žáci jsou povinni včas platit 
stravné, dodržovat řád školy a vnitřní řád školní jídelny. Oběd lze odhlásit den předem 
nejpozději do 14.00 hodin na tel. čísle 518 357 064 nebo prostřednictvím webových 
stránek školy. Oběd pro nemocného žáka lze vydat do jídlonosičů pouze první den nemoci, 
pokud nedošlo k odhlášení. 
Stravné ve školní jídelně je možné hradit inkasní platbou. Zájemci o tento způsob platby si 
zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem. Doklad, který banka vystaví, předloží 
vedoucí školní jídelny. Bližší informace podá účetní školy p. Hana Křivová  
(tel. 518 357 254). 

 
Kontakty: 
Základní škola:   tel./fax:  518 357 253 e-mail: zsmikulcice@seznam.cz  
      webové stránky: www.zsmikulcice.cz 
 
Mateřská škola:   tel.: 518 357 256   e-mail: msmikulcice@seznam.cz 
  mobil: 732 470 599 
Školní jídelna:  tel.: 518 357 064   e-mail: sjmikulcice@seznam.cz  
Školní družina:  tel.: 736 635 436  e-mail: sdmikulcice@seznam.cz 
 
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 tentokrát 
12. září. Hlavní vchod školy se  
od brzkého rána začal plnit strašáky  
a dýňovými dekoracemi. Večer se  
před školou sešlo neuvěřitelných  
154 hlasujících nadšenců, kteří přišli 
svého strašáka rozsvítit. Při večerním 
zapalování tedy proběhlo první 
hlasování. Svůj hlas mohl dát každý, 
kdo ten večer přišel. Druhý den pak 
hlasovali všichni žáci, učitelé  

 

 
V. Dostálová, 1. tř. 
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a zaměstnanci školy. Svým hlasem přispěly i děti z mateřské 
školy, které se do soutěže o nejkrásnějšího strašáka zapojily 
také.  
 
Výsledky hlasování: 

1. místo  - Zuzana Salajková, Veronika Iršová,  
             Simona Mohrohajská (9.tř.) 

2. místo  - Zdeněk Vavrys (2.tř.) 
3. místo  - Vanesa Rehortová (1.tř.),  

              Nicole Rehortová (3.tř.) 
 

 
 
 
Informace pro rodiče 
22. 9.   Plenární schůze SRPŠ v 16.00 hodin 
3. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků v 16. hodin 
24. 11.  Schůzky SRPŠ v 16.00 – 17.30 hodin 
 
 
 
 
 
 
 

Školní akce aneb akční začátek školního roku 
12. 9.   Dýňové pondělí 
19. - 21. 9.  Sběr papíru 
26. 9.    Evropský den jazyků 
27. 9.    Akropole cross  
29. 9.    Svatováclavský turnaj  
3. 10.   Dny bezpečí 
12. 10.  Štafetový běh Boba Zháňala - Hrušky  
říjen   Logická olympiáda 
14. 10.  Ukliďme si Mikulčice  
25. 10.   Halloweenské učení 
1. 12.    Vánoční dílnička 
5. 12.    Čertovské učení  
21. 12.  Výprava do přírody  

na přikrmování 
ptactva a zvěře  

 
 

 
L. Vojtíšková, 1. tř. 

 
S. Březinová, 8. tř. 

 



    

   Školní  útržky 
 

Prosinec 2016 
 

Podzim a advent ve škole 
 
 
Sběr papíru   
Také v tomto školním roce jsme uspořádali již tradiční sběr papíru. Nejlepší sběrači školy obdrželi 
krásné stavebnice. Žáci vítězné třídy si pochutnali na výborné pizze. Žáci na druhém a třetím místě 
obdrželi sladkou odměnu. Ta čekala také na pracovité pomocníky a pomocnice z 8. a 9. třídy. Děti  
z MŠ přinesly úžasných 2 484 kg. 

 
Celkem jsme nasbírali 14 283 kg.  
Nejlepší sběrači: Martin Hamšík (4. třída) – 789 kg 
   Lucie Skočíková (2. třída) – 670 kg 
   David Lekavý (3. třída) – 547 kg 
Nejlepší třídy:  
1. místo - 3. třída (151 kg/os.) 
2. místo – 7. třída (124 kg/os.) 
3. místo – 4. třída (115 kg/os.) 
 

Akropole cross        
V úterý 27. září proběhl V. ročník přespolního běhu Akropole cross na Slovanském hradišti 
v Mikulčicích. Ve velké konkurenci 5 dalších škol (celkem 212 závodníků) se naši žáci neztratili. 
Medaile ve svých kategoriích získali: 
1. místo: Pitzingerová Terezie, Matějíčková Julie, Hloušek Štěpán 
2. místo: Michálek Adam, Medusová Lucie 
3. místo: Fialová Zuzana, Vlachinský Ondřej, Bohunský Martin, Salajková Zuzana 
 
Svatováclavský turnaj      
Na konci září jsme uspořádali XIII. ročník Svatováclavského turnaje v basketbale. 
Účastnili se ho žáci II. stupně, kteří byli rozděleni do 10 týmů. Nejlepším střelcem 
turnaje se stal Tobiáš Kuchynka 
Vítězné týmy: 
1. místo Deez Nuts (T. Kuchynka, J. Strážnický, E. Urbánková, A. Profotová, Z. Bařina, K. Nosál) 
2. místo Temná kuřátka (N. Lazarová, S. Mokrohajská, K. Havlíková, T. Svoboda, O. Horák)  
3. místo Bombarďáci (P. Láznička, S. Pölzerová, N. Profotová, I. Irša, M. Ištvánková) 
 
„Historie vážně nevážně“ – Karel IV. 
V pátek 7. října jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže  
v přednáškovém sálu Městské knihovny v Hodoníně. Na slavnostním vyhlášení výsledků byli 
oceněni žáci naší školy:  
Literární soutěž „Středověká listina“ – V. Tvarogová, 7. třída 
Výtvarná soutěž „Karlův výtvarník“ – L. Grombíř, 7. třída 
Práce kolektivu žákyň 4. třídy N. Sedláková, Z. Csápaiová, J. Matějíčková, E. Jarabicová 

 

V. Dostálová, 1. tř. 

 
D. Vajay, 5. tř. 

 



Exkurze do Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Mikulčicích 
V pondělí 3. října se žáci 3. – 9. třídy vydali na Den otevřených 
dveří do Archeologického ústavu. Téma letošního roku bylo: Jak 
se žilo v dávných dobách aneb archeologie mikulčického okolí od 
prvních zemědělců po Slovan. Děti si prohlédly laboratoře jednoho 
z nejmodernějších center archeologického bádání u nás. Vyslechli 
si také zajímavou přednášku a mohly si dokonce sáhnout na 
některé nálezy. 
 
Štafetový běh o pohár Boba Zháňala      
Ve středu 12. října se konal již XVIII. štafetový běžecký závod o pohár Boba Zháňala v Hruškách. 
Naše štafeta startovala ve složení žáků 2. – 5. třídy: Lekavý D., Fialová Z., Matochová J., Ševelová 
N., Pytlová L., Divácký D., Iršová M., Vlachinský O., Pavka L., Krásný J., Preguza A., 
Bělohoubková S., Jozífek J., Dobeš J., Veselková S., Michálek A., Urbánek M., Hloušek Š., 
Sedláková N., Bohunský M. Platným členem týmu byl i náhradník z 1. třídy M. Domanský.  
Po napínavém závodu naši závodníci skončili na krásném 3. místě z osmi štafet, když nestačili 
pouze na domácí běžce a závodníky z Lanžhota. 
 
Projekt 72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“  
V pátek 14. října proběhl již 5. ročník celorepublikové akce 
72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“. Letos s heslem“ 
Pomáhám, protože chci.“ Hrabali jsme listí v parku u školy, 
připravovali zahradu na zimu a uklízeli školní sportoviště. 
Pro všechny občany opět připravujeme Eko kalendář. 
 
 
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.  
 
Brloh 
Brloh je zábavná týmová soutěž plná logických her a úkolů určena žákům základních škol a nižších 
gymnázií. Podporuje ji a zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a její 

Ústav matematiky a statistiky. Žáci z naší školy se jí zúčastnili již po třetí. 
Tentokrát v zastoupení pouze jednoho týmu. V průběhu tří týdnů museli 
zvládnout tři semifinálová kola a nasbírat minimálně dvacet bodů za úspěšně 
vyřešené úlohy. Během soutěže naši žáci měřili své síly s dalšími 507 týmy 
z Česka a Slovenska. V celkovém pořadí základních škol Jihomoravského kraje 
náš tým Eňo-Eňo ve složení V. Bohunský a T. Svoboda obsadil 3. místo.  

 
 
Fotografická soutěž  
Ve středu 30. listopadu  byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže s názvem Poezie na talíři. 
Celkem do soutěže bylo zasláno 13 fotografií. 

1. místo Viktorie a Zuzana Salajkovy, 1. a 9. třída 
2. místo Daniela Vričanová, 3. třída 
3. místo Kristýna Vlčková, 3. třída 

 
 
 

 
E. Chovancová, 6. tř. 

 

 

 



 
Vánoční dílnička 
Ve čtvrtek 1. prosince  ve škole proběhla Vánoční dílnička. Na úvod nám 
zazpívaly a zahrály děti z hudebního kurzu. V jednotlivých dílnách si 
návštěvníci vyráběli krásné vánoční výrobky a možná si odnesli i vánoční 
dárečky pro ty nejmilejší. Po pilném malování, lepení, stříhání a přebíhání  
z dílničky do dílničky, si všichni mohli odpočinout a posílit se ve vánoční 
kavárničce, kterou otevřeli žáci sedmé třídy ve školní kuchyňce. Všichni si 
zaslouží náš obdiv za výrobu kreativních a velmi chutných palačinek,  
ke kterým podávali  ovocný vánoční nealkoholický punč. 
 

Čertovské učení        
V pondělí 5. prosince, stejně jako každý rok, i letos proběhl ve škole 
projekt Čertovské učení. Také v letošním roce se žáci učili netradičními 
metodami. Během projektu byli rozděleni do čtyř skupin, které společně 
procházeli jednotlivými stanovišti – vyzkoušeli si pekelné počty, četli 
andělský slabikář, zkusili čertovské malování a muzicírování  
a nechyběla ani práce u čertovské pece. Do školy zavítal i Mikuláš se 
svou družinou čertic a andělů. Těm „hodným“ i těm „slibujícím“ dětem 
darovali sladké perníčky a sladkosti. 
 
 
 
 
 

 
 
Plánujeme 
19. 12.     Návštěva Městské knihovny a Galerie výtvarného umění Hodonín 
21. 12.  Přikrmování ptáků a lesních zvířátek 
22. 12.     Zpívání u vánočního stromečku 
23. 12.– 2. 1.  Vánoční prázdniny 
9. 1.  – 13. 1.   Lyžařský výcvikový kurz 
31. 1.   Pololetní vysvědčení 
2. 2.  Recitační soutěž - školní kolo  
3. 2.   Pololetní prázdniny 
13. 3. – 19. 3.  Jarní prázdniny 
27. 3. - 14. 6.  Výuka plavání II. a III. třídy 
 

 

 
 

 
Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce  
Vám přejí 

žáci a zaměstnanci 
Základní školy a Mateřské školy Mikulčice 

 
PF 2017 

 
 

 
P. Křivová, 5. tř. 

 
P. Jošek, 5. tř. 

 
A. Koutná, 5. tř. 
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Akční začátek nového roku  
 
Lyžařský kurz v Koutech nad Desnou 
Týden po Novém roce (9. - 13. ledna) žáci 7. a 8. třídy absolvovali lyžařský výcvikový kurz 
v Jeseníkách v Koutech nad Desnou. Počasí jim letos nadmíru přálo, sněhu bylo víc než dost,  
a tak si mohli lyžování a sněhových radovánek užívat naplno.  
„Můj nejlepší a zároveň nejhorší zážitek bylo mé první stání na lyžích. Lyže odmítaly poslušnost  
a já byl stále na zadku nebo celý rozpláclý ve sněhu. Druhý den jsem je, ale úspěšně pokořil  
a poslouchaly mě více. Uprostřed týdne jsme se vydali na procházku zasněženou přírodou, stromy 
byly ověšeny sněhovými záclonami, které se na slunci třpytily jako drahokamy. Naše zmrzlé nosíky 
nasvědčovaly, že mráz přebral svou vládu. No, aby ne, vždyť je leden.“     
          Lukáš Grombíř, 7. třída 
Slavíček – 10. ročník 
V úterý 24. ledna se konala ve školní družině pěvecká soutěž Slavíček, která počala před deseti lety. 
Letos měla porota ve složení zkušených hudebních pedagogů velkou práci vybrat nejlepší 
zpěváčky. 
 
Kategorie SLAVÍČEK 
1. místo:    Adéla Hradilová (MŠ) 
2. místo:    Matěj Vavrys (2. třída) 
3. místo:    Alžběta Kudrnová (MŠ)  a Matyáš Bělohoubek (2. třída) 
 
Kategorie SLAVÍK 
1. místo:     Simona Bělohoubková (5. třída) 
2. místo:     Ema Jarabicová (4. třída) 
3. místo:     Jana Matochová (3. třída) 
 
Pozvanými hosty do programu tentokrát byli Jan Strážnický (8. třída)  
a Erika Chovancová (6. třída). 
 
Beseda o Slovanech 

Na konci ledna do školní družiny přijela na besedu historička Hana Novotná  
ze Slovanského Hradiště v Mikulčicích. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých 
informací o své minulosti. Ochutnaly jídlo našich předků, které jim velmi 
chutnalo. Vyrobily si ovečku z vlny a nakonec se naučily písničku O historicích, 
při které se i tančilo. Paní Novotné bychom chtěli poděkovat za kvalitní  
a milé povídání o životě našich předků. 
 

Čteme dětem v MŠ 
„Na pondělí 30. ledna jsme si domluvili návštěvu v mateřské škole. Připravili jsme si pro malé 
kamarády pohádky, které jsme sami vymysleli. Já jsem napsala pohádku O Alence a vánočním 
stromečku, Ondra četl pohádku O ztraceném koťátku. Děti ze školky nám na oplátku zazpívaly 
krásnou písničku Měsíce.“          E. Jarabicová, 4. třída 
 

 
3. třída 

 

 



Jak šlo vejce na vandr 
Únor jsme začali trochou kultury spojenou s výukou anglického jazyka. 2. února jsme navštívili 
divadelní představení,  které hráli se svými loutkami herci Divadelního centra ve Zlíně skoro celé 
anglicky. Představení  „THE EGG ON THE TRIP aneb Jak šlo vejce na vandr“ bylo velmi vtipné  
a hodně jsme se nasmáli. 
 
Recitační soutěž 
Školní kolo recitační soutěže se konalo ve středu 1. února. 
Celkem zarecitovalo své básně 24 žáků od 1. do 5. třídy.  
O kulturní doprovod se postaraly děti z Hudebního kurzu  
pod vedením paní I. Šimčíkové. Celou soutěž bravurně 
moderovala děvčata z 5. třídy Dominika Turzíková a Simona 
Bělohoubková. A jak to dopadlo? 
 
1. kategorie (1.- 3. třída) 
1. místo: Matyáš Bělohoubek (2. třída) 
2. místo: Zuzana Rampáčková (1. třída) 
3. místo: Matěj Vavrys (2. třída), Mikuláš Novák (3. třída) 
 
II. kategorie (4.- 5. třída) 
1. místo: Simona Bělohoubková (5. třída) 
2. místo: Anna Marie Zykmundová (4. třída) 
3. místo: Jan Rigáň (4. třída) 
 
Do okresního kola postupují z I. kategorie M. Bělohoubek a ze II. kategorie S. Bělohoubková. 
 
Exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně 
Žáci 6. ročníku se zúčastnili exkurze do Brna.  Navštívili Planetárium na Kraví hoře, kde zhlédli 
program nazvaný Buňka! Buňka! Buňka! Tento program byl zaměřený na učivo stavby  
a fungování buněk v lidském těle. Součástí programu byla také výprava vesmírem. Poznávali 
souhvězdí, podívali se jiné planety a naši Galaxiii. Další část exkurze pokračovala v pavilonu 
Anthropos. Tady se žáci podívali na kosterní pozůstatky pravěkých lidí a také se díky průvodci 
seznámili s jejich životem. Velký zážitek byl vidět mamuta v životní velikosti. 
 
Do planetária o týden později zamířili i žáci 7. třídy. Pro ně byl 
připraven program NanoCam.  
„Proletěli jsme očkem jehly, podívali jsme se na veš velice 
z blízka, dále jsme se dozvěděli, co může být v jezírku, které mají 
mnozí na zahrádce. Po ukončení programu jsme se vyfotili 
s dinosaurem, který stál u planetária. Před planetáriem bylo také 
poučné hřiště, kde jsme si například stoupli na váhu a nám to 
ukázalo, kolik bychom vážili na jiných planetách  
nebo hvězdách, a někteří zjistili, že jsou jen na špatné planetě…“  
     Natálie Solničková, 7. třída 

 
Vikingové 
Kultury není nikdy dost a tak jsme se ve středu  
8. února vydali do Kulturního domu, kde nás čekalo 
představení divadelní skupiny Pernštejni. Letos si pro nás 
připravili ukázky ze života vikingů. Kromě historických 
zajímavostí, které jsme se dověděli, jsme si mohli 
prohlédnout také dobové oblečení, zbraně či maketu 
vikingské lodi. Nechybělo ani tradiční zapojení dětí  
do scénky.  

 
N. Solničková, 7. tř. 

 

 



Návštěva Městské knihovny v Hodoníně 
 

 
 
Dne 20. února se třeťáci rozjeli do Městské knihovny  
v Hodoníně. Paní knihovnice si pro ně připravila práci  
související s dětskou autorkou Petrou Braunovou. Děti si 
poslechli ukázky z její knížky. Protože se jim moc líbila, paní 
učitelka si ji vypůjčila a ve škole v hodinách čtení si ji společně 
čtou.  
 
Návštěva Galerie výtvarného umění v Hodoníně a knihovny 
„Dne 1. března jsme navštívili výstavu Sochy a plastiky Jaroslava Jurčáka v Galerii výtvarného 
umění v Hodoníně. Našla jsem tam i bustu z bronzu, která byla moc podobná na moji tetu.“     

M. Vojtíšková, 4. třída 
 

„Po  galerii jsme se zúčastnili besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou. Beseda se mi strašně 
líbila a užil jsem si ji. Paní spisovatelka byla hodná a moc pěkně nám o svých knížkách povídala. 
Rád si některou její knížku přečtu.“         R. Dlabal, 4. třída 

 
Co nás čeká na jaře 
 
13. – 17. 3.      JARNÍ PRÁZDNINY 
22. 3.  Exkurze do Planetária v Brně 
22. 3.  Školní projekt Holocaust 
23. 3.  Lužická laťka 
27. 3.  První lekce plaveckého výcviku 
31. 3.  Noc s Andersenem 
3. 4.  Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy 

 
 

 

 

Žáci a zaměstnanci Základní školy Mikulčice 
Vás srdečně zvou na 

 

Velikonoční dílničku 
 

v úterý 11. dubna 2017  
(1430 – 1630 hod.) 

 
v budově Základní školy 

 
Vstupné dobrovolné 

 

 
 

 
M. Vojtíšková, 7. třída 
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 Školní  útržky 
 

Červen 2017 
 

Školní akce a projekty  
 
Projekt „Holocaust“  
Dne 22. března jsme pro žáky druhého stupně připravili projektový den  
pod názvem „Holocaust“. Žáky jsme rozdělili do čtyř tematických skupin, 
v nichž se seznamovali s termíny a pojmy, např. rasismus, holocaust, 
diskriminace,… Zpracovali do prezentace dějiny Židů od starověku až  
po současnost. Zaznamenávali do mapy střední Evropy ghetta, koncentrační 
a vyhlazovací tábory. Četli vzpomínky ze života přeživších jak v českém, 
tak i anglickém jazyce. V závěru tohoto dne zhlédli filmy „Všichni moji 
blízcí“ a „Schindlerův seznam“. 
 
Lužická laťka 
Ve čtvrtek 23. března se 19 žáků ze 3. – 9. třídy zúčastnilo již tradičních závodů ve skoku vysokém 
v sousední obci. V silné konkurenci dalších pěti škol jsme se neztratili. Přivezli jsme celkem  
8 cenných kovů: 

1. místa: N. Lazarová, J. Strážnický 
2. místa: J. Krásný, J. Matějíčková, S. Bělohoubková, D. Csápai, L. Medusová 
3. místo: Z. Bohunská 

Noc s Andersenem    
V pátek 31. března jsme přišli do školy navečer a se spacákem. Letos 
jsme strávili noc s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou. To 
jsou postavičky ze Čtyřlístku. Přišli za námi i Rumcajs s Mankou  
a Cipískem. Vyklubaly se z nich děti z mateřské školy, které měly tu 
odvahu přespat ve školce. Po vynikající snídani, jsme se vrátili  
k mamince a tatínkovi. 
 
Běh Malá Morava        
Ve středu 5. dubna se děti ze školky a žáci ze základní školy 
zúčastnili tradičního běžeckého závodu Malá Morava. Soutěžilo se  
na spodním fotbalovém hřišti a v areálu „Břízek“. Ačkoliv bylo pod 
mrakem, nálada závodníků i přihlížejících byla výborná. Výkony 
odpovídaly možnostem žáků a některé byly příslibem i pro sobotní 
silniční běh Velká Morava. První místa v jednotlivých kategoriích 
obsadili: Jana Hamšíková, Tobiáš Rech, Tereza Horňáčková, Jan 
Chovanec, Sára Veselková, David Lekavý, Julie Matějíčková, Martin 

Bohunský, Tereza Konečková, Dominik Csápai, Lucie Medusová, Lukáš Jánoš, Zuzana Salajková.  
 
Silniční běh Velká Morava 
V sobotu 8. dubna se běžel 43. ročník silničního běhu Velká Morava, největší sportovní akce 
v Mikulčicích. Mezi mladými závodníky se neztratili ani žáci naší školy. Nejlepšího výsledku  
ve své kategorii dosáhli David Lekavý - 1. místo, Martin Bohunský - 2. místo, Matěj Domanský – 
1. místo. V soutěži účasti tříd vyhráli čtvrťáci (účast 42,1%). 

 
Dominik Vajay, 5. tř. 

 



Velikonoční dílnička    
V úterý 11. dubna jsme opět uspořádali dílničku, na které jsme si mohli 
vyrobit krásné velikonoční ozdoby. Ti nejšikovnější zvládli i pletení 
pomlázky. Za odměnu se mohli všichni občerstvit ve velikonočním bufetu. 
Veselou jarní náladu nám navodili zpěváčci pod vedením paní Šimčíkové. 
 
 
 

Návštěva domku Fanoša Mikuleckého 
V úterý po Velikonocích jsme navštívili nově zrekonstruovaný  
a jarně oděný domek Fanoša Mikuleckého. V první místnosti, 
která byla vyzdobena velikonočními a jarními motivy, krásně 
zdobenými kraslicemi a velikou pomlázkou, jsme našli také své 
výtvarné práce. V malinkaté kuchyňce byl starý kredenc 
s dobovým nádobím a sporák, ve kterém se topilo dřívím. Moc 
se nám líbila komůrka s postelí plnou peřin a kolébkou 
s miminkem. Bylo jako živé. Největší místnost byla věnována 
vzpomínce na skladatele zlidovělých písní Fanoša Mikuleckého, 
vlastním jménem František Hřebačka. Ještě jsme se podívali  
do sušárny tabáku, která je zachována skoro v původní podobě  

a stojí hned vedle domku. Při odchodu jsme mohli ochutnat velikonoční mazanec, koláče  
a perníčky, které pekly mikulecké maminky a babičky. 
 
Celoškolní projekt „Tonda obal“    
V úterý 16. května jsme si připomněli, jak se má správně třídit odpad. Navštívily nás pracovnice 
autorizované obalové společnosti EKO-KOM a informovaly nás o třídění a recyklaci odpadu. 
Zaujala nás především informace o zavádění bezobalových obchodů, kam si přinesete prázdnou 
dózu a necháte si ji naplnit potravinami. Ve světě je to trend, u nás začínáme. 
 
Poznávej vědu 
V pátek 19. května zavítala k nám do školy putovní výstava s názvem „Poznávej vědu“. Žáci celé 
školy měli možnost vyzkoušet si jednoduché fyzikální pokusy zaměřené na akustiku, mechaniku  
či vlastnosti kapalin. Všechny demonstrace také byly teoreticky vysvětleny. Nejefektnějším 
pokusem byla „hořící ruka“, kterou si vyzkoušeli ti nejodvážnější z odvážných. Pozitivní byl  
i výklad ve slovenském jazyce, který žákům jasné ukázal velikou podobnost mezi nejbližšími 
slovanskými jazyky. 
 
Beseda s hasičem 
V pátek 26. května nás přišel do školy 
navštívit pan Pavel Pazourek, který je 
profesionálním hasičem. Během krátké 
besedy připomněl dětem, co všechno je 
prací hasičů, jak postupovat při požáru, jak 
předcházet nebezpečí apod. Trpělivě 
odpovídal dětem na jejich otázky  
a dokonce nám ukázal ocenění prezidenta 
republiky „Zlatý záchranářský kříž“  
za zásah v Dubňanech, při kterém 
zachraňovali on a jeho kolegové děti 
zavalené železobetonovým stropem staré 
nevyužívané budovy. 
 
 
 

 
David Valuch, 6. tř. 

 

 



 
 
Atletické přebory Podluží 
V pondělí 29. května a úterý 30. května jsme se zúčastnili 
tradičních atletických Přeborů Podluží v Lanžhotě. Podařilo se 
nám dovézt hned několik cenných kovů: 
 
1. místo: Štěpán Hloušek, běh 50 m 
1. místo: Terezie Pitzingerová, běh 50 m 
1. místo: Terezie Pitzingerová, 300 m 
1. místo: Dominik Csápai, běh na 60 m 
2. místo: Jakub Krásný,  hod kriketovým míčkem 
2. místo: Zuzana Fialová, běh na 60 m 
2. místo: Zuzana Fialová, běh na 300 m 
3. místo: Lukáš Pavka, hod kriketovým míčkem 
3. místo: Julie Matějíčková, skok daleký.  
3. místo: Zuzka Bohunská, skok daleký 
3. místo: Nela Preguzová, vrh koulí 
 
Divadelní představení „Tři čuníci“ 
Den dětí jsme oslavili návštěvou divadelního představení „Tři čuníci“ v brněnském divadle Radost. 

Ještě před samotným představením jsme se stihli občerstvit v místním 
bufetu a obhlédnout interiér divadla. Udělali jsme si i společnou fotku  
u krásné výstavy dřevěných soch ve vestibulu. Samotné představení bylo 
úžasné. Z obecenstva se každou chvíli ozývaly salvy smíchu,  
ale nechybělo ani napětí. Při prvním dupnutí vlka některé děti se 
zaječením skoro vyletěly ze sedadel. Úlek ale vystřídal opět smích. Vlk 
byl sice strašidelný, ale taky nešikovný a směšný. A čuníci Pašík, Vašík  
a Boubelka nezůstávali nijak pozadu. Celé vystoupení bylo protkáno 
vtipnou muzikou,  písněmi i tancem.  

 
Divadelní představení „Bylo nás pět“ 
V pátek 2. června žáci 3. až 7. třídy navštívili divadelní představení „Bylo nás pět“ v Divadle 
Radost v Brně. Divadlo se nám moc líbilo, protože si někteří z nás zahráli i na podiu jako skuteční 
herci. 
 
Úspěchy našich žáků v letošním školním roce 
 
Výtvarná soutěž „Karlův výtvarník“  - soutěž Městské knihovny Hodonín na téma Karel IV. 
2. místo - Lukáš Grombíř, 7. třída 
Ocenění  - kolektiv žákyň 4. třídy ve složení:  
N. Sedláková, Z. Csápaiová, J. Matějíčková a E. Jarabicová 
 
Literární soutěž „Středověká listina“ - soutěž Městské 
knihovny Hodonín na téma Karel IV.  
1. místo - Viktorie Tvarogová, 7. třída 
 
Štafetový běh o pohár Boba Zháňala     
XVIII. ročník štafetového běhu o pohár Boba Zháňala, Hrušky, 
účast 8 základních škol regionu.  
Štafeta našich žáků 2. – 5. třídy  obsadila  –  3. místo. 
 
 

 
Matyáš Hřebačka, 2. tř. 

 

 

Král Karel … 



 
 
Brloh – Brněnská logická hra   
Projekt zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
a její Ústav matematiky a statistiky, účast 507 týmů z České republiky  
a Slovenska. Za naši školu soutěžil dvoučlenný tým Eňo-Eňo ve složení 
V. Bohunský a T. Svoboda, 7. třída. Jejich celkové umístění vypadalo 
takto: 
 
3. místo - kategorie základní školy Jihomoravského kraje 
14. místo - kategorie základní školy a víceletá gymnázia Jihomoravského kraje 
64. místo - kategorie základní školy a víceletá gymnázia ČR a SR 
 
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo     
2. místo - Vít Bohunský, 7. třída 
 
Evropa ve škole - krajské kolo literární a výtvarné soutěže 
1. místo - Vít Bohunský, 7. třída 
3. místo - Viktorie Tvarogová, 7. třída 
 
Video pohlednice z mého města - XVI. ročník soutěže v anglickém jazyce 
5. místo - žáci 7. třídy 
 
Evropa ve škole - celostátní kolo literární a výtvarné soutěže 
3. místo - Vít Bohunský, 7. třída 
 

POZVÁNKA 
 

Absolventské divadlo „Sluha dvou pánů“ 
čtvrtek 29. 6. 2017, 16.30 hodin, KD Mikulčice 
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