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Organizace školního roku 2013/2014 

  
Ředitelka školy:   Mgr. Kristina Kolovrátková 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Renata Holá 

Účetní školy:   Hana Křivová 

 

Základní škola 
 I. třída: Mgr. Vladimíra Makuderová 

 II. třída:  Mgr. Dana Bohunská 

 III. třída:  Mgr. Blanka Prátová 

 IV. třída:  Mgr. Ivana Vachová 

 V. třída:  Mgr. Slávka Řehánková  

 VI. třída: Mgr. Michal Vrzal 

 VII. třída:  Mgr.  Tatiana Fojtíková   

 VIII. třída:  Bc. Hana Grombířová 

 IX. třída: Mgr. Michal Bešta 

Netřídní učitelé: Mgr. Iva Stratilová 

         Mgr. Iva Hromková 

Asistent pedagoga:  Mgr. Vladimíra Fialová 

               Bohumila Ježová 

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.
30

 hod. 

 

Mateřská škola 
Vedoucí učitelka: Mgr. Jana Kosová 

          Učitelky:  Dana Holešová 

   Hana Holubíková 

   Ludmila Hraběová 

   Sabina Fialová 

 Školnice:  Ludmila Rylková 

 Uklízečka:  Barbora Jaborníková 

Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 

Kuchařky:  Irena Zelená 

                   Milena Glombíčková 

 Gabriela Maláníková 

                   Barbora Jaborníková 

 Marta Flíčková 

Stravné 
Přesný termín placení stravného bude včas 

oznámen – nástěnky ve škole a jídelně, hlášení 

místního rozhlasu, webové stránky školy. 

 

 

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 

 

Projekt Malé školní arboretum 
= Revolvingový program Ministerstva životního prostředí. Projekt je zaměřen na úpravu školní 

zahrady pro účel výuky přírodovědných předmětů a pracovních činností. Díky vypracovanému 

projektu a dotaci, kterou se nám podařilo získat, se naše školní zahrada od loňského podzimu začala 

pomalu proměňovat. Máme nový chodník, vznikla bylinková zahrádka, došlo k úpravě skalky a 

jezírka. Byly nakoupeny a zasazeny nové stromy a keře. Proběhla instalace úkrytů pro zvířata - 

pítko a krmítka. V rámci projektu byla zakoupena hlína, rašelina, mulčovací kůra, ale také 

křovinořez, hadice s příslušenstvím a jiné nářadí. Do konce listopadu budou ještě nainstalovány 

nové lavičky a vývěsní tabule s informacemi pro žáky. 

 
Dominika Turzíková, 2.tř. 

mailto:zs_mikulcice@iol.cz
mailto:msmikulcice@seznam.cz
http://www.zsmikulcice.cz/


Adopce Chameleona jemenského 
Začátkem školního roku 2012/2013 proběhl na naší 

škole sběr papíru. Za výtěžek za sběr byl adoptován 

v ZOO Hodonín chameleon jemenský. 
Chameleonek byl však na podzim sotva 

dvoucentimetrový, musel být izolován v ordinaci 

veterináře, do "expoziční" velikosti nám dorostl až na 

jaře. Chameleona jsme adoptovali od 20.3.2013 do 

19.4.2014. 

   
 

 

 

Ohlédnutí za oslavami Cyrila a Metoděje  

aneb Naše děti v Senátu PČR 
 

Dne 27. 6. 2013 navštívili naši žáci vernisáž výstavy 

Pravoslavné ikony pod záštitou předsedy Senátu Milana 

Štěcha k výročí 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje. Akce 

se konala ve Valdštejnském paláci (výstavní síň Senátu PČR). 

Postřehy dětí z návštěvy Prahy:  

V Senátu jsem našla naše sousoší Cyrila a Metoděje, které 

jsme asi dva měsíce vyráběli se čtvrtou třídou. Ještě jsme tam 

viděli hezké ikony. N. Solničková III. třída  

Z celé Prahy se mi nejvíc líbila vernisáž v Senátě. Chvíli jsme 

poslouchali projevy a pak jsme šli na výstavu, kde kromě ikon 

byly i naše školní výtvory. D. Kolesík VIII. třída  

Výlet do Prahy se nám moc líbil. Viděli jsme všechny různé 

památky- Karlův most, Staroměstský orloj, Václavské náměstí 

a na Pražském hradě, ale už nás tak bolely nohy, že jsme 

mysleli, že do Senátu ani nedojdeme. S. Pölzerová, A. 

Profotová, IV. třída  

Z celé Prahy se mi nejvíc líbil Senát a Karlův most. D. Kos, I. 

třída  

DÝŇOVÝ VEČER        
Kdy: v pondělí 16. září 2013       

Kde: v Základní škole v Mikulčicích 

 

Během dne můžete přinášet své dýňové strašáky a jiné dýňové výrobky do školy. 

Výstava bude před školou u hlavního vchodu. Večerní zapalování strašáků proběhne 

v 1900 hod. u hlavního vchodu školy. Večerní účast s doprovodem rodičů. 

 

 

 
Jakub Škojec, 8.tř. 



Jak děti vzpomínají na prázdniny 
 

"Léto bylo super. 

Byli jsme v Brně, jeli jsme na parníku. Byli jsme i v Itálii. 

Byl jsem s tátou na koupáku. 

Byli jsme v Chorvatsku a v Tunisu. 

Byli jsme na hradě Buchlově. 

Šli jsme k dědovi a babičce do bazénu a opékali jsme buřty. 

Byla jsem na chatě a plula jsme na parníku na hrad Veveří. 

Byli jsme na kolech a v Dinoparku a taky na táboře."  

(žáci 2. třídy) 

 

Školní akce aneb co nás čeká 
12.9.  Dopravní výchova s AMK Mladost 

13.9.  Divadlo Radost 

16.9.   Dýňové pondělí 

23. - 25. 9. Sběr papíru 

26. 9.   Evropský den jazyků  

27. 9.   Akropole Cross (běh Rasticovým městem) 

30. 9.   Svatováclavský turnaj  

říjen  Štafetový běh Boba Zháňala – Hrušky  

5.12.   projekt Čertovské učení  

17.12.   Vánoční dílnička  

19.12.   Výprava do přírody na přikrmování ptactva a zvěře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trocha snění na závěr 
 
Jaký bych si přál život 

Že bych si nemusel psát domácí úkoly a přál bych si, aby byly létající auta. Aby jsme mohli létat každý 

den po vesmíru. A aby lidé nekradli. A byly portály na přemístění sem a tam a aby byly portály i pro 

auta. 

Chtěl bych se dobře učit a jít na velkou školu. A udělat si základnu. Chci být bohatý. A mít dobrou 

práci a chtěl bych svůj vlastní skleník a dům. Nejedl bych sladké, protože nechci mít škaredé zuby, aby 

jsem nedostával plomby a kazy a ještě rovnátka. Chtěl bych jet do Afriky a projet celou zem. Zkoušel 

bych ochutnávat různá jídla a poznávat kamarády a nová zvířata. (žáci 4. tř.) 

SBĚR PAPÍRU 
 

Pondělí  23.9.2013 14:00 - 16:00 hod. 
Úterý  24.9.2013 7:00 - 7:45 hod., 14:00 - 16:00 hod. 

Středa  25.9.2013 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. 

 

 
 

 

 

 
Adam Michálek, 2.tř. 



    
 
 
 
 
      Duben 2014
 
Školní akce a projekty               
 
Zápis do 1. třídy 
Zápis do II.třídy pro školní rok 2014/2015 se konal ve čtvrtek 
23. ledna v budově ZŠ. Děti si přišly vyzkoušet roli školáků.  
Během zápisu povídaly, zpívaly, malovaly, počítaly,  
ale i soutěžily. Šikovné předvedly svou zručnost při zapínání 
knoflíků či zavazování tkaniček na botách. Každý si vyzdobil 
na památku svůj první "prvňácký" deníček. Na děti čekaly  
i dárky od starších žáků školy a Pamětní list na tento den. 
Zápisem si letos prošlo 23 dětí. 
 
Slavíček 
V lednu již sedmým rokem zněly ve ŠD melodie písní dětí 1. stupně ZŠ. 
Děti byly rozděleny do dvou kategorií. O umístnění na Slavíčkovi rozhodovala porota 
složená z p. učitelky Dany Bohunské a p. učitele Michala Bešty. Mezi diváky jsme 
přivítali i vedení školy.  
Poprvé vystoupili i zpívající hosté: děti z MŠ a L. Bušková. 
 
V 1. kategorii - 1.a 2. třída: 
1. místo - S. Bělohoubková (2.tř.) 
2. místo - V. Vavrys (1.tř.) 
3. místo - P. Křivová (2.tř.) 

Ve 2. kategorii - 3. až 5.třída: 
1. místo - J. Strážnický (5.tř.) 
2. místo - L. Medusová (4.tř.) 
3. místo - N. Solničková (4.tř.) 

 
Vystoupení školní družiny pro MŠ 
Rádi vzpomínáme na kamarády a p. učitelky z MŠ, a proto vznikla vzájemná setkání. 
V lednu jsme pro kamarády nacvičili pohádku O Smolíčkovi, básničku Kamarádi a 
písničku Když jsem já sloužil. Věneček zatančil pásmo Husopasky. Již se těšíme na 
další společnou akci s MŠ. 
 
Soutěž Mladých recitátorů  
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 proběhla v naší škole tradiční recitační soutěž, a to v 
kategoriích pro 1. i 2. stupeň. Mezi jednotlivými výkony soutěžících vystupovali i 
žáci hudebního kurzu, kteří tak přispěli k většímu uměleckému zážitku z akce. 
 
1. stupeň 
Celkem se soutěže zúčastnilo 22 žáků. Za kulturní vstupy děkujeme S. 
Bělohoubkové, V. Bohunskému, P. Tvarogové, V. Tvarogové, J. Strážnickému a S. 

 

 
Julie Pitzingerová, IV.tř. 



Pölzerové. Velmi svědomitě se na moderování této soutěže připravila děvčata z páté 
třídy N. Profotová, A. Profotová a S. Pölzerová. 
 
Výsledky:                                                  
I. kategorie (1. - 3. třída)  
1. místo:  Simona Bělohoubková (2. třída)  
2. místo:  Marek Doležal (1. třída) 
3. místo:  Vojtěch Vavrys (1.třída), David Škrabal (2. třída) 
    
II. kategorie (4. - 5. třída) 
1. místo:  Jan Strážnický (5. třída) 
2. místo:  Tereza Konečková (4. třída) 
3. místo:  Natálie Profotová (5. třída), Patricie Tvarogová (4. třída) 
 
2. stupeň 
Celkem se zúčastnilo 21 žáků. Kromě básní i tady zazněla  řada hudebních přednesů. 
Děkujeme paní učitelce Šimčíkové za pomoc. 
 
Výsledky:                                                  
I. kategorie (6. - 7. třída)  
1. místo:  Eliška Bohunská (7. třída)  
2. místo:  Rebeka Zikmundová (7. třída) 
3. místo:  Lucie Březinová (7. třída)  
    
II. kategorie (8. - 9. třída) 
1. místo:  Prokop Prčík (8. třída) 
2. místo:  Hynek Prát (8. třída) 
3. místo: David Kolesík (9. třída) 
 
  Miss ŠD 
Letošní MISS ŠD byla složena ze sedmi disciplín. Disciplíny zručnosti byly – šití 
základním stehem a výroba krabičky. Svoji paměť jsme potrápili při skládání 
básničky, při vyprávění o kouzelném předmětu. Náš talent byl představen při 
přehlídce oděvů a účesů a při volném programu, kde se zpívalo, hrálo na hudební 
nástroje, kouzlilo a recitovalo. MISS ŠD se stala Simona Bělohoubková a 
MISSÁKEM ŠD se stal Martin Bohunský. 
 
Lužická laťka 
Ve čtvrtek 27. 2. se 10 žáků naší školy zúčastnilo tradičního klání ve skoku 
vysokém v sousední obci, v Lužicích. V konkurenci cca 90 závodníků z dalších tří 
škol (Prušánky, Lužice, Lanžhot) přivezli celkem 4 cenné kovy. Nejlepšího umístění 
dosáhli Adéla Nezvalová (6. třída) a Antonín Janků (9. třída), kteří zvítězili ve své 
kategorii. Stříbrnou medaili získala Lucie Medusová (4. třída) a bronzovou Sára 
Lejsková (7. třída). 
 

 
Kristýna Kotásková, 2.tř. 



Bezpečně na silnici 
Jaro už je pomalu za dveřmi a tak bylo na čase oprášit dětem znalosti dopravních 
předpisů. Děti byly z návštěvy pana policisty nadšeny.  
Tady jsou některé jejich postřehy: 
"Líbila se mi uniforma a zbraň pana policisty." A. Preguza, I. tř. 
"Už vím, jak je důležité nosit cyklistickou helmu, když jedu na kole." K. Křivánek, I. tř. 
"Nejvíc se mi líbil kalendář s obrázky dopravních situací."  D. Škrabal, II. tř. 
"Dobré bylo, jak jsme si ukazovali a zkoušeli, jak správně chodit po chodníku." P. Jošek, II. tř. 
 

Rusalka v Národním divadle Brno 
V pátek 28. 2. zavítali žáci II. stupně na operní představení Rusalka v Janáčkově 
divadle v Brně. Měli možnost zhlédnout si tento skvost české operní tvorby v 
moderní choreografii. Představení, které bylo velmi kvalitní, sklidilo velký úspěch. 
Rusalka je nejúspěšnějším operním dílem Antonína Dvořáka. Překrásný pohádkový 
příběh, jehož základy tkví v teskné pohádce dánského spisovatele H. Ch. Andersena, 
vypráví o velké lásce, štěstí i bolu ze zklamání a zoufalství, které Dvořákova hudba 
vykresluje v jímavých melodiích.  
 

Přemyslovci na českém trůně 
Ve středu 12. 3. nás přijeli opět navštívit se svým představením herci z divadelního 
seskupení Pernštejni. Tentokrát si pro nás připravili historické představení na téma 
Přemyslovci na českém trůně. Děti tak mohly spatřit, jak lidé v té době žili, jak se 
oblékali, jak mluvili, jak se chovali apod. Někteří žáci si mohli v představení i zahrát. 
Celé divadlo bylo prokládáno informacemi z tohoto historického období. Po 
představení si děti mohly některé kostýmy či zbraně i osahat a vyzkoušet. 
Nadšené komentáře prvňáků: 
Bavilo mě dívat se na naše kamarády, kteří se stali také herci - Ondra, Ruda, Zita, 
Michalka. E. Jarabicová 
Na pódiu jsem si to užil, seděl  jsem na trůně jako kníže Oldřich. O. Vlachinský 
Dostal jsem na hlavu legrační čepičku a honil jsem knížete Václava. R. Dlabal 
 

Týden zdraví 
Ve dnech 17. - 21. 3. 2014 proběhl v ZŠ Mikulčice projekt Týden zdraví. Žáci 1. i 2. 

stupně se seznámili s novou pyramidou zdravé výživy, 
dozvěděli se, které potraviny jsou našemu zdraví prospěšné a 
které ne, jak důležité je dodržování pitného režimu a 
dostatek pohybu. Vyzkoušeli si základní cviky dětské jógy a 
mohli si zatancovat tanec macarena, jehož ukázku si 
připravily žákyně ze 6. ročníku. Jednotlivé třídy si ve školní 
kuchyňce mohly vyrobit zdravou svačinku. Soutěživí žáci se 
zapojili do soutěže o zdravou nápaditou svačinku. Během 
týdne vznikly na téma zdraví různé výtvarné práce, z nichž 
budou některé vybrány na výzdobu školní jídelny. Dalším 
tématem byla hygiena rukou. Žáci 1. stupně nakreslili bacily 
ve výtvarné výchově, žáci 2. stupně se pokusili na téma 
Bacily vytvořit básně nebo pohádky.  

 
 

 
S.D.Pytel, IV.tř. 



Bubenická dílna 
Během měsíce března probíhaly ve spolupráci s PPP v Hodoníně ve škole hodiny 
bubnování zaměřené na rytmus, dýchání, prožitek. Nešlo o výuku techniky hry na 
bubny, ale o relaxační projekt. 
Zážitky dětí: 
Nejdřív jsme se seznámili s nástroji. Mně se nejvíc líbila dešťová hůl. O. Vlachinský 
Moc mě bavil šamanský taneček: „Matko Země, otče Slunce, stůjte nyní na mé 
straně: Heja , heja, heja , heja, hou. Velký medvěde, velký orle, stůjte nyní na mé 
straně: Heja , heja, heja , heja, hou." E. Jarabicová 
Užila jsem si bubnování a moc jsem byla šťastná. J. 
Chaloupková 
 
Ohlédnutí 
V loňském školním roce se naše škola zapojila do oslav 
výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Moravu. 
Žáci nynější 4. a 5. třídy vyrobili společnými silami 
postavy slavných věrozvěstů v životní velikosti. Tyto 
"sochy" nejdříve zdobily oslavy na Mikulčickém 
Slovanském hradišti, poté putovaly na výstavu do 
Parlamentu ČR  a nyní se v tištěné podobě staly součástí  
"Sborníku 2013 literárních a výtvarných prací soutěže 
PO STOPÁCH NEJEN PÍSMA S CYRILEM A 
METODĚJEM", který vydalo město Hodonín a městská 
knihovna v Hodoníně. Postavy z rukou našich dětí zdobí 
hlavní stránku sborníku. 
 

Pozvánka na školní akce 

 
 

 
 
 
 
 

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

 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU 
 

       15. dubna 2014 v 1430- 1630 hodin 
 

  v budově základní školy 
      
      Vstupné dobrovolné. 
 

Zaměstnanci a žáci ZŠ Mikulčice Vás zvou 
 na akci 

 

HRAJEME SI S MAMINKAMI 
 

dne 11. května  
 

tentokrát v budově základní školy.  

 



    
 
 
 
 
    Červen 2014
 
Školní akce a projekty  
za poslední čtvrtletí tohoto školního roku 
 
Velikonoční dílnička 
Velikonoční dílnička i v letošním roce přilákala žáky, 
rodiče a širokou veřejnost do budovy základní školy 
v Mikulčicích. I přes nepřízeň počasí se přízemí školy 
poměrně brzy zaplnilo. Tentokrát bylo otevřeno sedm 
dílniček, kde si mohl každý návštěvník vyrobit jarní  
či velikonoční dekoraci. Tvořily se jarní košíčky, papírové 
dekorace do oken. Šikulové si mohli uplést pomlázku, vyrobit velikonočního 
beránka, slepičku, vrbový "motýlí" věneček či velikonoční vajíčko. Ve školní 
kuchyňce pak mohl každý příjemně posedět nad šálkem kávy, čaje a sladkostmi, 
které připravovaly děti. 
 
Noc s Andersenem 

I v tomto roce jsme se zúčastnili mezinárodní akce Noc 
s Andersenem. Děti měly z tohoto večera spoustu zážitků: 
Moc se mně líbilo, jak jsme řešili detektivní případy 
komisaře Vrťapky – já jsem byla inspektor. E. Jarabicová 
Bavily mě hry, nejvíc Twister a Pojídání čokolády. T. 
Pražáková 
Na večeři nám sedmačky upekly super pizzu, velice mně 
chutnala - byla perfékto. J. Rigáň 
Večer jsme si před spaním četli Komisaře Vrťapku  
a potom jsme se snažili usnout, ale na té tvrdé zemi to 
nešlo, tak jsme se pořád přehazovali. R. Dlabal 
Nemohli jsme vůbec spát a ráno jsme si pochutnali  
na čerstvých rohlíkách. Vůbec se mi nechtělo jít domů, 
nejradši bych ve škole zůstal až do neděle. O. Vlachinský 

 
Kolečkové brusle - Lužice 
Duben v naší škole byl ve znamení kolečkových bruslí. Nejprve proběhlo školní kolo, 
kdy jsme vybrali tři nejlepší borce z každé třídy, se kterými jsme následně trénovali 
předávky štafetových kolíků. Ve středu 30. 4. 2014 se tito žáci zúčastnili IX. ročníku 
štafetového závodu na kolečkových bruslích O pohár lužického starosty. Štafeta  
I. stupně i štafeta II. stupně skončila na bronzovém stupínku. 
 

 
J. Dvořáková, 9. tř. 

 
J. Gregorková, 8. tř. 



Nejlepší bylo, jak jsem vyhrál 1. místo na kolečkových bruslích. ,,Hurá, juchú, 

hurá, juchú.“ M. Bohunský 

 
Učíme se trochu jinak 
Ve čtvrtek 15. května se naše škola zúčastnila 7. ročníku projektového dne „Učíme se 
trochu jinak“ v Rohatci. Tento projektový den pořádá ZŠ Rohatec ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Naši školu 
reprezentovalo 10 žáků z 5. – 9. třídy. Tentokrát nešlo o soutěž, ale o ověřování 
dovedností z různých výukových oblastí ZŠ.  
 

Sluníčkový den 
V pátek 16. května od rána hrozně lilo, ale nám to nevadilo,  
protože jsme si udělali Sluníčkový den. Povídali jsme si o tom,  
jak vypadá sluníčko v různých ročních obdobích, poslouchali jsme 
písničky o sluníčku a vyrobili jsme si obrovské prvňáčkovské 
sluníčko. J. Rigáň 

 
Dopravní soutěž - Mladý cyklista 
Dne 16.5.2014  se vybraní žáci zúčastnili regionálního finále 
MLADÝ CYKLISTA ve Strážnici. Soutěžící se utkali  
na 4 stanovištích. Vypracovávali testy Pravidla silničního provozu 
a testy první pomoci, absolvovali jízdu zručnosti a jízdu na DDH. 
U každého stanoviště je pozorně sledovali policisté, kteří měli  
za úkol počítat trestné body. Naši žáci se velmi dobře umístnili v obou kategoriích. 
Za mladší kategorii startovali N. Solničková, S. Pytel (4. roč.),V. Iršová (6.roč.)  
a J¨. Strážnický (5.roč.). Toto družstvo se umístilo na 5. místě. Za starší kategorii 
startovali T. Kalábková, L. Březinová (7. roč.), J. Urbánek, O. Solnička (8.roč.). 
Soutěžící v tomto družstvu se umístili na krásném 2. místě a Tereza Kalábková byla 
vyhlášena jako nejlepší dívka s nejmenší ztrátou bodů.  
 
Setkání mladých výtvarníků 
V úterý 27. května se žákyně naší osmé třídy - Kristýna 
Novotná, Karolína Pavková a Janka Gregorková  
- zúčastnily Setkání mladých výtvarníků s námětem 
„Malí řské techniky Velké Moravy“, které se konalo  
u Zimního stadionu v Hodoníně.  Všichni mladí umělci tu 
malovali ve trojicích před zraky kolemjdoucích. Žáci se 
měli ve své fantazii přenést do doby příchodu Cyrila  
a Metoděje na Velkou Moravu a vyzkoušet si výzdobu 
byzantské baziliky pomocí dobové malířské techniky  
– vaječné tempery. Naše děvčata si zvolila námět  
ze Starého zákona a svůj obraz nazvala “ Pokušení z ráje“. 
Po skončení práce se konala před Zimním stadionem  
vernisáž hotových obrazů.  

 

 
M. Kvintová, 8. tř. 

 



 
Dobrý start  
Naši předškoláci navštívili děti v základní škole. Všichni se  
na setkání moc těšili, vždyť zanedlouho také zasednou  
do školních lavic. Aby byli co nejlépe připraveni na to, co je 
čeká, nebáli se, ale naopak se těšili, uskutečnila se tato 
návštěva. 
Líbilo se nám: 
Nicol Rehortová – Nejvíc se mně líbily ty hodiny se smrtkou. 
Daniela Vričanová – Jak jsme se šli podívat do druhé třídy a uviděla jsem tam mého 
bratra Jarečka. 
Petr Štursa – Jak jsme o přestávce běhali na chodbě. 
Kristýna Pecůchová – Lavice, tabule a všechno. 
 
Vlastivědná exkurze - Brno 

 
V úterý 27. 5. žáci podnikli vlastivědnou exkurzi  
do metropole jihomoravského kraje. Navštívili 
Moravské zemské muzeum a zopakovali si poznatky 
o minerálech. Zabrousili i do expozice o pravěku 
Moravy. Po obědě navštívili nově zrekonstruované 
Planetárium a shlédli program Nanokam. 
 
 

 
Velkomoravská muzikoterapie 
Sešli jsme se na parkovišti a přešli na louku, 
bylo to tam hezké a bylo tam ohniště. 
Zatancovali jsme taneček, za který jsme dostali 
diplom a malé dárečky.  
Líbilo se nám: 
Daniel Divácký – Jak jsme dostávali oplatky. 
Lucie Vojtíšková – Tancování ve žlutém tričku. 
 
 
Den dětí aneb Hawaii párty 
Den dětí tentokrát vyšel na neděli a tak se školní oslavy musely poněkud posunout. 
Radost z dovádění to ale nikomu neubralo. V úterý 3. června se třídy 1. stupně 
zaplnily havajskými tanečnicemi a plážovými mladíky. Spousta barev, květin a dobré 
nálady - v tomto duchu se neslo ranní dělení do pracovních skupin. Děti dnes čekalo 
opět trochu netradiční učení. Během dopoledne si všichni žáci vyrobili havajské 
květinové věnce. Zopakovali si matematiku, za kterou získávali pro svůj tým pestré 
orchideje. Zjistili o Havaji spoustu informací, které si museli sami najít  

 
M. Vojtíšková, 1. tř. 

 
D. Pinda, 5.tř. 



v encyklopediích či na internetu. Zlatou tečkou pak bylo ovocné 
občerstvení, které si pro všechny připravili starší spolužáci.  
 
Výstava TGM a armáda 
V termínu 4.6. - 27.6. se v Kulturním domě v Mikulčicích uskutečnila 
výstava věnovaná 100. výročí založení legií. Žáci dějepisného kroužku 
zajistili od Československé obce legionářské putovní výstavu s názvem "TGM  
a armáda", kterou doplnili informacemi o legionářích z Mikulčic a Těšic. Odborně je 
vedl kronikář obce pan Svatopluk Rutar, který zapůjčil pro výstavu i své materiály. 
 
Den vody 
Den vody byl další společný projekt žáků I. třídy a dětí z MŠ. Účelem bylo 
prohloubení spolupráce obou škol a příprava předškolních dětí na vstup do školy.  
V rámci akce děti složily krásnou báseň na téma "Voda". 
  
Křišťálové jezírko 
 
Znám křišťálové jezírko 
na školní zahradě, 
tam roste hrášek zelený  
a záhon pivoněk. 
  
Tam ptáci chodí jíst a pít 
pod ořechový kmen, 
ti ptáci za dne bílého, 
a myšky v noci jen. 
 

 
 
 
Když usne škola zázračná  
a kolem ticho jest, 
a nebesa i jezírko 
jsou plny zlatých hvězd. 

 
 
Absolventské divadlo 
V pátek 13.6.2014 proběhlo tradiční divadelní představení nastudované žáky  

9. ročníku. Tentokrát šlo o francouzskou komedii 
upravenou Janem Drbohlavem a hranou pod názvem  
Bez obřadu. Komedie se návštěvníkům velmi líbila a i herci 
byli nadmíru spokojeni. 
 
 
Prezentace absolventských prací 
Ve středu 18. 6. proběhla premiérová prezentace 
absolventských prací vycházejících žáků. Zúčastnili se jí 
vyučující, rodiče, zástupci veřejnosti i žáci ze školy. 
Tříčlenná porota ocenila nejlepší práce: anglickou 
prezentaci Londýna (Jitka Dvořáková) a prezentaci  
o Yellowstonském národním parku (Leona Profotová). 

 

 
L. Profotová, 9. tř. 
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