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Organizace školního roku 2012/2013   
Ředitelka školy:   Mgr. Kristina Kolovrátková 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Renata Holá 
Účetní školy:   Hana Křivová 

Školní akce 
 

Muzeum vinařství 
V úterý 4.září navštívili žáci naší školy nově otevřené 
Muzeum vinařství. Na pozvání Zahrádkářského svazu 
Mikulčice přišly opravdu všechny děti. Nejdříve si poslechly 
zajímavou přednášku na téma víno a vinařství a prohlédly 
vystavené exponáty. Potom si někteří žáci na vlastní kůži 
vyzkoušeli starý stroj na zpracování kukuřice. V nedaleké 
moštárně si pak mohly děti na vlastní oči prohlédnout stroje a 
celý proces výroby moštu. A třešničkou na dortu byla 
ochutnávka čerstvě vyrobeného moštu. 
 
 
 

                            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 

 

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

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

Stravné 
Přesný termín placení stravného bude včas 
oznámen – nástěnky ve škole a jídelně, 
hlášení místního rozhlasu. 

Základní škola 
 I. třída: Mgr. Dana Bohunská 
 II. třída:  Mgr. Blanka Prátová  
 III. třída:  Mgr. Jana Kosová  
 IV. třída:  Mgr. Vladimíra Makuderová  
 V. třída:  Mgr. Slávka Řehánková  
 VI. třída: Mgr. Tatiana Fojtíková 
 VII. třída:     Bc. Hana Grombířová 
 VIII. t řída:   Mgr. Michal Bešta 
 IX. třída:  Mgr. Michal Vrzal 
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. 
 

 
Barbora Hřebačková –VII.tř. 

 
Sandra Pölzerová - IV.tř. 



Dýňový večer 
Letošní "Dýňový večer" proběhl ve čtvrtek 13.září. Již od brzkého rána se začala škola 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 a učitelé školy. Po sečtení všech hlasů 
došlo na vyhlašování vítězů. 
 
1. místo – Tomáš Kunc (IV.třída) - dýně "Zajíček" 
2. místo – Jaromír Vričan (II.třída) - dýně "Sněhulák - hokejista" 
3. místo – Zuzana Salajková (V.třída) - dýně "Škorpion"
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Co nás v nejbližší době čeká 
 
24. - 26. 9. Sběr papíru 
27. 9.   Akropole Cross - Slovanské hradiště  
  (běh Rasticovým městem) 
29. 9.   Evropský den jazyků 
1. 10.   Svatováclavský turnaj v basketbale 
10.10.   Štafetový běh Boba Zháňala - Hrušky 
5.12.   projekt Čertovské učení  
19.12.   Vánoční dílnička  
20.12.   Výprava do přírody na přikrmování ptactva a zvěře  
 
 

  
 
 
 
 

 
Marta Kvintová-VII.tř. 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme členům Českého svazu zahrádkářů v 
Mikul čicích za pozvání a čas, který nám věnovali při 
návštěvě nově otevřeného muzea vinařství a moštárny. 
Veliké poděkování patří také vedení Zemědělského 
podniku v Mikul čicích za darování jablek k moštování.  
 

 
Alexandr Fiala - III.tř. 

 

SBĚR PAPÍRU 
 
Pondělí  24.9.2012    14:00 - 16:00 hod. 
Úterý   25.9.2012 7:00 - 7:45 hod. 14:00 - 16:00 hod. 
Středa   26.9.2012 7:00 - 7:45 hod.  - 
 
Papír roztřiďte na: 1. kartony    
   2. noviny 
   3. letáky a časopisy 
 
Papír pečlivě svažte. Sběr bude probíhat v dílnách ZŠ. 
Opět bude probíhat soutěž o nejlepšího sběrače jednotlivce a nejlepší třídu. 
 

 



    

 

 

 

 

      Leden 2012

Školní akce a projekty               
 

Čertovské učení 
I v letošním předvánočním čase vypuklo 5.prosince na naší 

škole již tradiční Čertovské učení. Děti 1. stupně byly 

rozděleny do čtyř týmů, každému týmu velel hlavní Lucifer 

(páťák) a společně pak probíhala i 

jejich výuka. Děti tak zažily ČJ = 

Andělský slabikář, M = Pekelné počty, 

ČJ + HV = Pekelnou muziku a Vv = 

Mikulášovy zlaté ručičky. Na závěr 

nechyběla ani Mikulášská nadílka.  

 

 

Poznávací zájezd do vánoční Vídně 
Dne 11. 12. 2012, se letos poprvé němčináři ze 7. třídy a žáci II. stupně vypravili do Rakouska. 

Cílem poznávacího zájezdu byla rakouská metropole „Vídeň“. Společně jsme navštívili 

Schönbrunn, nádherné sídlo rakouského císaře Františka Josefa II. a krásné Sissi. Potom jsme se 

přesunuli na vánoční trhy před zámkem a následovala prohlídka Wagensburgu – jezdecké 

královské kočáry a sáně. Pokochali jsme se vánočními trhy na  Maria Theresien Platz a 

pokračovali obchůzkou kolem sídla rakouských panovníků Hofburg. Prohlédli jsme si také římské 

vykopávky a navštívili katedrálu sv. Štěpána. Sladkou odměnou nám byla návštěva vídeňské 

cukrárny Rosenberg, kde jsme si dali horkou čokoládu s vynikajícím zákuskem a k tomu jsme 

dostali hrníček na památku. Po příjemném odpočinku jsme vyrazili do centra vánočního dění před 

vídeňskou radnici Rathaus, kde byli jedny s největších vídeňských vánočních trhů.  

 

Nejvíce se mi líbily vánoční trhy před radnicí.   

Kristýna Krobotová 9. tř. 

 

Zaujala mě prohlídka zámku Schönbrunn a  ve 

Wagensburgu prohlídka královských kočárů.  

Dana Tučková 9.tř. 

 

Uchvátila mě krása katedrály sv. Štepána a nejvíce 

mozaika Poslední večeře.   

Tereza Šimčíková 9.tř.  

 

 

Beseda se spisovatelem Mgr. Petrem Gruberem 
V úterý 18.12.2012 naše základní škola hostila hodonínského spisovatele Mgr. Petra Grubera. Jeho 

kniha „Dva roky záklaďákem aneb jak to bylo doopravdy“ přibližuje čtenářům život vojáka 

československé armády v základní službě v osmdesátých letech minulého století. Jde 

o humoristický povídkový román. Četbu doplňuje celá řada dobových fotografií a kreseb. 

 

 

 

 

 

 

 
Červený tým 



Zimní výprava do přírody 
Napadl sníh a konečně taky zamrzlo. Nejlepší čas vyrazit na dlouho plánovanou výpravu do 

přírody. Vybaveni dobrým oblečením a spoustou krmení pro zvířátka, jsme se vydali do Boří. Po 

cestě jsme si užili spoustu legrace při klouzání a určování zvířecích stop. Do krmelce jsme pak 

zvířatům přichystali pěknou hromádku mrkve, jablek, sušeného chleba nebo třeba kaštanů. Do 

školy jsme se vraceli lehce promrzlí a vyfoukaní od větru, ale spokojeni z dobře vykonané práce. 

 

 

Vánoční dílnička 
 

 

Ve středu 19. prosince se uskutečnila v naší škole tradiční Vánoční 

dílnička. Návštěvníci si mohli vyrobit drobné vánoční dekorace, posedět u kávy,  

mlsat sladkostí od maminek "našich" dětí či zhlédnout předvánočního program. 

Na dílničce vystoupily děti z hudebního kurzu a kroužku Zpívání s kytarou. 

 

 

 

Vánoce 
Poslední školní den roku 2012 jsme si užili vánočně od prvního 

zazvonění. Hned ráno jsme si udělali vánoce i s nadělováním, 

zpíváním, vánočními zvyky a dárky přímo ve třídě. Po velké přestávce 

následovalo společné zpívání celé školy u vánočního stromečku v 

přízemí školy. Tam také paní ředitelka nadělovala dětem krásné školní 

kalendáře a hromadu nových her a stavebnic do tříd. A protože bez 

pohádky nejsou Vánoce, děti 1. a 2. třídy se společně sešly u 

pohádkového promítání. 

 

 

 

 

Vánoční těšení ve verších 

 
Téma: Zima v Mikulčicích 

 

Zima, zima, zimečka 

je z toho krásná rýmečka. 

V Mikulčicích zima je 

máme o tom údaje. 

 

Máma odhání ptáky, 

my stavíme sněhuláky. 

Táta chytá rybičky, 

nám z toho mrznou nožičky. 

 

Vánoce už brzy přijdou, 

hvězdičky na obloze vyjdou. 

Na Vánoce bude sníh, 

pojedeme na saních. 

 

Vánoce už skončily, 

dárečky jsme dostali. 
(Viktorie Tvarogová, 

 Julie Pitzingerová, 3.tř.) 

 

 

 

 
Z.Salajková – 5.tř. 

 



Před zimou se stěhují ptáci, 

v zimě se zase stavějí sněhuláci 

a také chodí sáňkovat Mikulčáci. 

V zimě výjimečně zasvítí slunce  

a ryby jsou v zamrzlé tůňce. 

Silnice do kopce má 100 metrů, 

náledí má až 5 centimetrů. 

V zimě také hodně sněží 

a děti velice daleko běží. 

Zima je velice dlouhá, 

ale až skončí, 

bude se zdát jenom pouhá. 
(Samuel Maminka, 3.tř) 

 

 

 

 

 

 

 

Zima, zima, zimoučká, 

v Mikulčicích běloučká. 

Ke krmítku letí ptáci, 

jsou to taky Mikulčáci. 

 

Sáňkujeme na kopečku, 

narazíme na jedličku. 

Bruslíme a lyžujeme, 

cítíme se spokojeně. 
(Patricie Tvarogová, Lucie Medusová, 3.tř.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima v Mikulčicích 

V Mikulčicích sněží sníh, 

pojedeme na saních. 

Nakrmíme v zimě ptáky, 

budem stavět sněhuláky. 

(Alexandr Fiala, 3.tř) 

Padá, padá snížek, 

na kostelní křížek, 

padá, padá sníh, 

jedem na saních. 

Jezdíme si z kopce dolů, 

do ohrady šesti volů. 

Po rybníce bruslíme,  

ve sněhu si kreslíme. 

Na zahradě sněhuláky stavíme, 

po sobě velké koule házíme. 

Vánoce hezky slavíme, 

po nich na hory jezdíme. 
(Vít Bohunský, Sebastian Dominik Pytel, 3.tř) 

 
 

 

 



    

 

 

 

 

      březen 2013

Školní akce a projekty               
 

Kalendář "Vekomoravské mosty" 
Začátek tohoto kalendářního roku uvítali žáci naší Základní  

školy vydáním svého vlastního kalendáře. Ten vznikl ve spolupráci s naší slovenskou 

partnerskou školou a byl vydán k 1150.výročí příchodu Cyrila  

a Metoděje na Velkou Moravu.  

 

Lyžařský výcvikový kurs 
V termínu 7. - 11. 1. 2013 proběhl tradiční lyžařský výcvikový kurs, který byl 

určen žákům 7. třídy. Vedoucím kurzu byli pan učitel Vrzal a paní učitelka 

Řehánková. 

Zážitky dětí: 

Na svahu jsme byli rozděleni, tak  jako na začátku do dvou skupin, ale tentokrát lepší 

a dobří. Rozcvičku zahájil Jakub Škojec. Obě skupiny po rozcvičce nacvičovaly další 

styly jízdy. Potom jsme s paní zdravotnicí 

sjížděli svah. Pár pádů a už jsme zase byli 

u vleku. Nasedání na pomu se nám dařilo  

a počasí nám taky přálo. Někteří smutní, 

jiní pyšní na svoje výkony opouštěli svah. 

Vyzutí lyžáků, skládání lyží nám trvalo jen 

chvíli a zase unavení jsme zdolávali 134 

schodů k našemu hotelu. K obědu byl 

špenát, ke svačině termix. Svou energii 

jsme vyplýtvali procházkou. Koulovačka 

dala zabrat nejen nám, ale i našemu 

oblečení, které každý den sušíme. Po 

chutné večeři a plavání jsme se ve 21:30 

„uložili ke spánku“.  

 

Zápis do 1. třídy 
Zápis do I.třídy pro školní rok 2013/2014 se konal ve čtvrtek 24. ledna v budově 

ZŠ. Děti si přišly vyzkoušet roli školáků. S pani učitelkami si povídaly, zpívaly, 

malovaly, počítaly, ale i soutěžily. Každý si namaloval na památku svůj "prvňácký" 

hrníček. Na děti čekaly i dárky od starších žáků školy - záložky, ozdobná lízátka, 

kloboučky, beruškové kolíčky, masky a plno jiných maličkostí. Zápisem si letos 

prošlo 20 dětí. 

 

 

 

 

 
Tereza Kalábková, VI.tř. 

 
Sabina Divácká, 7.tř. 



Slavíček 
Dne 21.1.2013 se konal šestý ročník soutěže Slavíček. Nemocnost dětí zasáhla do 

termínu soutěže, ale i tak zazněly písně různých žánrů. Letos posuzovala zpěv porota 

v podání paní ředitelky Kristiny Kolovrátkové a pana učitele Michala Bešty. Pro 

tento rok zvítězili: 

 

1.kategorie: 
Erika Chovancová (2.tř.)  

Karolína Stodůlková (2.tř.) 

Adam Michálek (1.tř.)      

      

2. kategorie: 
Lucie Bušková (5.tř.) 

Jan Strážnický (4.tř.) 

Pavla Medusová (5.tř.)

 
 

Soutěž Mladých recitátorů  
Na škole se opět uskutečnila recitační soutěž žáků 1. a 2. stupně. Kromě básní, 

zazněla i řada hudebních přednesů. Děkujeme paní učitelce Šimčíkové za pomoc. 
 

 

Výsledky I. stupeň:                                                  

I. kategorie 

1. Markéta Ištvánková, 2. tř. 

2. Erika Chovancová, 2. tř. 

3. Simona Bělohoubková, 1. tř. 

    

II. kategorie 

1. Jan Strážnický, 4. tř. 

2. Natálie Lazarová, 5. tř.   

3. Sandra Pölzerová, 4. tř. 

 

III. kategorie 
1. Prokop Prčík, 7. tř. 

2. Eliška Bohunská, 6. tř. 

3. Lucie Březinová, 6. tř. 

  

IV. kategorie 
1. Michal Stodůlka, 9. tř. 

2. Lucie Matuškovičová, 8. tř. 

3. Dana Tučková, 9. tř. 

 

  
Vítězky I. Kategorie 

 



   

 

Masopust 
 

Dne 31.1.2013 jsme měli Masopustní učení. 

Povídali jsme si o masopustu - u nás na 

Moravě o fašaňku. Dělali jsme si masky na 

masopustní průvod a obcházeli jsme třídy, 

zpívali jsme si „Stála basa u primasa, za 

kamnama stála“. E.Urbánková 

Žákům i učitelům jsme nabízeli dobrůtku, 

kterou jsme připravili podle starého receptu  

  - Masopustní růže.    N. a A. Profotovy             

 

Lužická laťka 
Ve čtvrtek 7. 3. se naši žáci zúčastnili tradičního klání ve skoku vysokém v sousední 

obci. V konkurenci 93 závodníků z dalších 3 škol (Prušánky, Lužice, Lanžhot) 

přivezli celkem 4 cenné kovy. 2. místo - Sára Lejsková (7. tř.). 3. místo ve svých 

kategoriích - Natálie Lazarová (5. tř.), Bára Dvořáčková (7. tř.) a Antonín Janků (8. 

tř.). 

 

Pozvánka na školní akce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S. Pölzerová, 4.tř. 

 
K.Jošková, 4.tř. 

 
ZŠ a MŠ Mikulčice vyhlašuje IV. ročník fotografické soutěže 

 

VVVeeelllkkkooommmooorrraaavvvssskkkééé   MMMiiikkkuuulllčččiiiccceee   
 

 
 

Žák může svoji fotografii poslat do 26. 4. 2013 elektronicky na adresu  
zsmikulcice@seznam.cz 

 
U fotografie musí být uvedeno jméno autora, název fotografie a kde byla pořízena 

 

mailto:zsmikulcice@seznam.cz


 
Den matek 12. května na KD Mikulčice 

 
ZŠ a MŠ Mikulčice Vás zvou na akci  

„Hrajeme si s maminkami“, pořádanou u příležitosti Dne matek. 

 
 

Ukázka z naší práce 

 

  
Žáci, děti a zaměstnanci  

Základní školy a mateřské školy v Mikulčicích  

 

   Vás zvou na 

 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU 
 

     27.března 2013 v 14
30

- 16
30 

hodin 

 

 

v budově Základní školy 

 

 

    Vstupné dobrovolné. 

 

 

 
L. Jánoš – 4.tř. 



    
 
 
 
 
      červen 2013 
 
Školní akce a projekty aneb jak jsme prožili jaro 
 
Velikonoční dílnička 
Ve středu 27. března se naše škola opět otevřela široké veřejnosti a přivítala spoustu 
návštěvníků, kteří se přišli velikonočně naladit. V přízemí školy si tak mohli vyrobit 
velikonoční svícen, věneček, papírovou slepičku, květinovou kraslici, přáníčko či 
vlastnoručně uplést pomlázku. Kromě práce, čekalo na děti i rodiče také příjemné 
posezení u kávy, čaje a sladkostí, které napekli naši žáci v pracovních činnostech. 
 
Skřivánci ze Slovácka - okresní kolo 
Ve středu 20. 3. 2013 se vybraní žáci zúčastnili okresního kola pěvecké soutěže 
Skřivánci ze Slovácka v Hovoranech. Nejlepšího výsledku dosáhla Ladislava 
Kalábková, která v kategorii lidová píseň (6. - 9. třída) obsadila 3. místo.  
 
Matematický klokan 
Dne 22. 3. 2013 se naši žáci opět zapojili do mezinárodní soutěže Matematický 
klokan.  
 

Nejlepší řešitelé: 
Benjamín: 
1. Eliška Bohunská, Lucie Březinová,  
    Rebeka Zikmundová (6.tř.) 
2. Janka Gregorková (7.tř.) 
3. Hynek Prát (7.tř.) 
Kadet: 
1. Jitka Dvořáková (8.tř.) 
2. Marie Hůlková (8.tř.) 
3. Leona Profotová (8.tř.) 
 
Noc s Andersenem 
Z 5. na 6.dubna 2013 spaly děti ve škole na Noci s Andersenem. Smyslem akce bylo 
podpořit čtení u malých čtenářů.  Děti si odnesly ale i spoustu jiných zážitků: 
Když jsme přišli, tak jsme hráli různé hry, tančili a vyráběli obrovského Cyrila a 
Metoděje z papíru. Na večeři jsme si dali výborné palačinky.           M. Rychterová 
Mně se líbilo, jak nás paní ředitelka zavedla do ředitelny.                Z. Bohunská 
Na Noci s Andersenem se mi líbilo, jak jsme vymýšleli a organizovali hry pro mladší 
kamarády.               J. Strážnický 
Ráno na nás čekaly čerstvé rohlíky, ale předem jsme se museli probrat ranní 
rozcvičkou.        S. Pölzerová 
 

 
P.Redková, P.Medusová, 5.tř. 

 
Jan Hubáček, 9.tř. 



Astroolympiáda  
Z naší školy se jí zúčastnili 3 žáci. Hynek Prát, který se stal vítězem krajského kola 
ve své kategorii a v Praze na celostátním kole obsadil v obrovské konkurenci krásné 
7. místo. 
 
Fotografická soutěž Velkomoravské Mikulčice  
Do IV. ročníku fotografické soutěže Velkomoravské Mikulčice bylo zasláno celkem 
20 fotografií. Fotografie posoudila porota složená z pracovníků Obecního úřadu  
a Slovanského hradiště v Mikulčicích. 
Hlasování rodičů a žáků proběhlo v rámci akce 
Hrajeme si s maminkami.   
 

Výsledky hlasování: 
1.místo  Michal Stodůlka, 9.tř. 
2. místo Nela Preguzová,  4. tř.  
              David Kolesík,  8. tř. 
3. místo Daniel Kos, 1. tř. 
Cenu laické poroty získala Sandra Pölzerová ze 4. třídy.  

 
 
Máme rádi přírodu - výtvarná, literární  
a fotografická soutěž 
Letošní ročník nesl název Okno do kraje a nabádal 
soutěžící k tomu, aby ve svém okolí vybrali ta 
nejzajímavější místa, zvyky a pověsti a výtvarně nebo 
literárně  je zpracovali. Jan Strážnický ze IV. třídy se 
umístil se svým Dopisem Metoděje na  
3. místě.  
 
 

Soutěž v prezentačních a argumentačních dovednostech v anglickém jazyce  
Dne 23.5. 2013 Štěpán Voborník a Jitka Dvořáková jeli naši školu reprezentovat na 
celorepublikové kolo v Anglickém jazyce do Olomouce. Jejich úkolem bylo 
zpracovat powerpointovou prezentaci na téma My dream job a What can I do for 
nature?, dále museli zaujmout porotu svými argumentačními dovednostmi. Naši žáci 
slavili obrovský úspěch: 1. místo  Štěpán Voborník, 2. místo  Jitka Dvořáková. 
 
Setkání kultur 
Na konci měsíce května se naše škola připojila k akci Setkání 
kultur, která probíhala na Slovanském hradišti na počest 
1150.výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Děti ze 
Základní školy vytvořily na téma Cyril a Metoděj krásné 
kalendáříky, omalovánky a plátěné pytlíky. Největší chloubou 
školy pak byly papírové sochy Cyrila a Metoděje, které 
vlastnoručně vyrobili žáci 3. a 4. třídy. 

 
Kristýna Novotná, 7.tř. 

 
N.Ševelová, G.Valdová, 1.tř. 

 
Kateřina Bohunská, 7.tř. 



 
Country den aneb oslava Dne dětí  
V pondělí 3. června se na 1. stupni sešla velká skupina kovbojů a indiánů, kteří 
společně oslavili svůj den. Ráno začalo výukou country tanců. Poté proběhlo 
hodnocení kostýmů. Ke svačině jsme si dali táborákové špekáčky s chlebem. V tento 
okamžik se k nám připojili také předškoláci z 
Mateřské školy. Následovalo zpívání táborákových 
písní a hry jak z divokého západu: hod podkovou, 
hod lasem, prolézání divokou lanovou ohradou, 
střelba z kuše apod.  
 
 
Škola jako zábava 
 
Pokrm od Ježibaby aneb vaříme z vyjmenovaných slov: 
 

Ježibabí polévka (žáci 3.třídy) 
 

Do vařícího močálu dáme hlemýždě a jednoho netopýra nakrájeného na kostičky. 
Přidáme myší ocásky, po kterých polévka začne syčet. Přihodíme také syslí chlupy, 
pak polévka přestane syčet. Přidáme vyžvýkanou výrovydří žvýkačku, plesnivý sýr, 
hmyzí tykadla rozmačkaná kopytem a pyl z byliny. Necháme povařit. 
Ale nevýskejte radostí! Přidáme slepýší zuby a můžeme podávat. Kdo chce, může si 
tam přidat pýr, nebo pelyněk rozemletý v mlýnku. 

Dobré chutnání! 
Cyril a MetodějCyril a MetodějCyril a MetodějCyril a Metoděj    

 

Roku 863 přišli do říše Velkomoravské 
Konstantin a Metoděj, slovanští věrozvěstové. 
Ze Soluně pocházeli, 
bratři vlastní to byli. 
Šířit křesťanskou víru chtěli, 
sice málo peněz měli, 
zato stoupenců a žáků 
měli jako máku. 
Francké kněze tím popudili, 
papežovi si stěžovali.  
Oba se do Říma vydali, 
svou čest tam uhájit chtěli. 
Konstantin na Cyrila se přejmenoval 
a Metoděj se arcibiskupem stal. 
Když na Moravu se znovu vrátil, 
franckými biskupy zajat byl. 
Po třech letech byl propuštěn 
a zanedlouho zemřel. 
(Barbora Valuchová, 8. třída ) 

 
Rebeka Zikmundová, 6.tř. 

 



Co se děje? 
 
Byl jednou jeden krásný den, 
všichni ptáci vyletěli ven, 
vyletěli, cvrlikali, že je zrovna pondělí. 
 
Ti, co nechodí do školy a do školky,  
tak Ti šli ven, 
libovali si, jaký je krásný den, 
a pak zase pozpátku 
hráli si až do pátku. 
 
Každý den hodinu 
hráli hry na mobilu. 
Zazvonil zvonec 
a básničky byl konec. 
(S.D. Pytel, T. Svoboda, M.Hloušková, A. Fiala, 3.tř.) 
 
 

DOPIS METODĚJE 
Ahoj mami a tati! 
Jak se máte? My se máme tady na Velké Moravě s bratrem Cyrilem dobře. Dneska 
jsme se domluvili, že půjdeme pomáhat lidem s pracemi a učením na Slovanské 
hradiště. Přinesli jsme sem písmo a víru a jak se zdá, povedlo se nám to, ale stálo to 
mnoho úsilí.  Pořád tu prší, ale zítra už má být hezky a to se nám hodí, protože se 
chceme podívat, jak tu lidé žijí.  Krajina je zde úrodná, lidem se daří dobře a Cyril si 
to tu náramně užívá, protože učí lidi psát a je to náramná legrace. I já to písmo 
zkouším naučit malé děti, ryjí stylem do tabulky různé klikyháky, ale už se jim 
některým podařilo napsat i první slovo. A představte si, že tu mají 12 kostelů, kde 
mohu lidem kázat. Tak si vybírám k našim rozpravám o Bohu každý den jiné místo. 
Taky jsou zde lidé zruční, vyrábějí nádherné šperky, hliněné vázy a džbány. Ženy i 
muži tu nosí nádherné zlaté gombíky, ani my jsme nemohli odolat a museli jsme si je 
pořídit na své oděvy.    
Doufám, že se v Soluni taky máte dobře jako my tady na Velké Moravě. 
Ahoj s pozdravem Metoděj. 
PS. Ukážu vám, jak naše působiště vypadá z nejvyššího místa Slovanského hradiště.  
Pokusím se vám to  namalovat- vypadá to zhruba takto: 
 
 
 
 
 
 
 

(J. Strážnický, 4. tř.) 

 
Vendula Pavková, 9.tř. 
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