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Kontakty: 
Základní škola:  tel./fax  518 357 253 e-mail: zs_mikulcice@iol.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 
   Jaroslava Sečkářová 
 Školnice:  Ludmila Rylková 
 Uklízečka:  Barbora Jaborníková 
 

Školní jídelna 
Vedoucí:  Helena Nosálová 
Kuchařky:  Věra Všetulová 
                   Milena Glombíčková 
 Květoslava Dvořáčková 
                   Barbora Jaborníková 
Stravné 
Stravné se v tomto školním roce bude 
vybírat již poslední týden v měsíci. 
Přesný termín bude včas oznámen – 
nástěnky ve škole a jídelně, hlášení 
místního rozhlasu. 

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

 
A.Fiala, D.S.Pytel – I.tř. 

 
A.Alexy, I.Irša – I.tř. 



Školní akce 
 
Dýňové pondělí 
První školní pondělí v tomto školním roce patřilo žákům I. stupně a jejich dýňovým 
strašákům. Od rána se to ve škole začalo hemžit různými čarodějnicemi, dýňovými zvířátky 
a jinými příšerkami. Večer pak byla výstava u hlavního vchodu školy dokončena. Každý si 
mohl svého strašáka taky zapálit. Nechyběla ani tradiční soutěž o nejoriginálnějšího a 
nehezčího strašáka. Jak dopadla? 

1. místo – L. a T. Kalábkovy (IV. tř.) 
2. místo – P. Redková, R. Tvarogová (III. tř.) 
3. místo – T. Kunc (II. tř.) 

Dýně 
Na zahrádce roste dýně, 
jeden strašák roste z vůně. 
My ty dýně vyzdobíme, 
navečer je zapálíme. 
Ještě chvíli hlasujeme, 
třeba něco vyhrajeme. 
Ještě malá chvilička 
a vyroste dyněčka. 
Dýně, dýně, ježibabka, 
pořád jí jen samá jabka. 
Jabka jsou však výborná, 
ježibabka ohavná. 
(Pavla Medusová, Ludmila Jurásková, Adéla Nezvalová) 
 
Školní výlet - Macocha 
Kvůli záplavám ke konci školního roku, IV. A V. třída nemohla uskutečnit společný školní výlet. 
Po vzájemné dohodě se na něj vydaly hned na začátku září. A děti byly nadšené. Lepší začátek 
školního roku si ani nemohly přát. 
 

Zážitky z výletu 
V 10. září jsme jeli s naší třídou do Moravského krasu na 
Macochu. Viděli jsme hlubokou propast a na jejím dně říčku 
Punkvu. Mě se nejvíce líbily Punkevní jeskyně a jejich 
nádherné krápníky. Výlet se nám moc vydařil, bylo pěkné 
počasí a viděli jsme moc zajímavých věcí. Rebeka Zikmundová  
 
Dne 10. 9. jsme se vypravili na školní výlet do Punkevních 
jeskyní. Jela s námi pátá třída. Viděli jsme krápníky v 
jeskyních, prohlídli jsme si propast Macocha shora i zdola. 
Nejvíce se mi líbila plavba na lodičkách po řece Punkvě. Výlet 
byl velmi zajímavý a už se těším na další. Michal Bařina  
 

 
 
Sběr papíru 

Ve dnech 20. - 22. září pořádala škola každoroční sběr papíru. Děti i rodiče, babičky i 
dědečkové, ti všichni obětavě sváželi desítky kilogramů papíru do budovy školních dílen 
celé tři dny. Výsledkem pak bylo neuvěřitelných 12 tun papíru. Vítězové pak byli vyhlášeni 
v kategorii tříd i jednotlivců. 
 

 
E.Kuchynka – VII.tř. 

 
Školní výlet – T.Kalábková, IV.tř. 



Třídy:  1. místo – IV. třída  
  2. místo – V. třída 
  3. místo – III. třída 
 

Jednotlivci: 1. místo – Filip Nosál 
  2. místo – Josef Mlýnek 
  3. místo - Barbora Dvořáčková 

 
Atletické závody 
V pondělí 27. září proběhly v místní tělocvičně atletické závody, kterých se zúčastnila i naše 
škola. Žáci soutěžili v několika disciplínách, v kategoriích podle roku narození. Přesto, že se 
závodů zúčastnilo i plno dětí z jiných škol, spoustu medailí jsme si ukořistili pro sebe. Se 
zlatem v ruce tak odešli: Julie Ptzingerová, Adéla Profotová, Tobiáš Kuchynka, Pavla 
Medusová, Jakub Škojec, Leona Profotová a Antonín Janků. 
 
 

Projekt „Bramborový týden“ 
V týdnu od 27.9. do 1.10. si připravily paní učitelky pro žáky I.-III. 
třídy projekt, který měl dětem připomenou, že žijeme na vesnici. 
Jako hlavní záchytný bod jsme si vybrali brambory, které se 
v tomto období u nás vyorávají. Děti v matematice počítaly 
brambory, ve čtení vymýšlely pohádku O bramborové princezně 
Mařence, vyráběly svoji bramborovou postavičku nebo si 
vyzkoušely závodění na Bramborové olympiádě. A nakonec se 
školou linula i vůně bramborových halušek s cukrem a ořechy, 
které si v kuchyňce připravili sami prvňáčci. 
 
Bramborový moučník Bohuslava Martinů  

Suroviny a postup: 21 dkg cukru utřeme se 3 žloutky, 11 dkg krupice a 21 dkg 
čerstvě uvařených nastrouhaných bramborů (vmíchat ještě vlahé). Vše třít 
as 15 minut, pak vmíchat ze 3 bílků sníh. Na vymazaném a vysypaném plechu do růžova upéci. Může 
se jen pocukrovat nebo potřít zavařeninou. (Doslovné znění z rukopisného sešitku sestry Bohuslava Martinů.) 

 
 
 
Svatováclavský turnaj 
Ani žáci II. stupně nelenili a své sportovní síly změřili při 
basketbalovém turnaji. Konal se již tradičně ke svátku Sv. Václava.  
 
Nejlepší střelec: Lukáš Maláník 
 
Vítězné týmy:  1.   Svatá aliance 

2. Ocásci 
3. Kriminálka Miami 

 
 
 
 
Běh Boba Zháňala 

V pátek 1. října vyrazili nejrychlejší běžci II. - V. třídy do Hrušek na závod Běh Boba Zháňala. 
Konal se již XII. ročník, kterého se naše opět zúčastnila. Z devíti škol si naši žáci zaběhli pro krásné 
4. místo. Kromě poháru a diplomu si děti přivezly i podpisy patrona akce, bývalého vrcholového 
atleta a místního rodáka Boba Zháňala, a současné mistryně republiky na 800m Sylvie Škabralové. 

 

 
Eliška Urbánková – II.tř 

 
B.Hřebačková, S.Divácká, 
K.Novotná, M.Stodůlková 

V.tř. 



Svatý Václav očima dětí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podzim na Dolní Moravě 
Dne 1. 10. 2010 se vybraní žáci naší školy zúčastnili projektu občanského sdružení MAS Dolní 
Morava. Tato organizace působí na území 22 obcí Podluží, Hodonínska a Hovoranska. Projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a 
Slovenské republiky. Cílem tohoto projektu je oživení vzájemné výměny kulturních a historických 
poznatků, tradic a zvyků mezi přirozenými regiony Podluží a Záhorí, dále připomenutí a seznámení 
nejmladší generace s přírodou a historií, opětovné vytvoření vzájemných vazeb a poznání života na 
obou stranách Moravy.  
Tato první část projektu, nazvaná „Podzim na Dolní Moravě“ byla zaměřena na sblížení dětí z 
různých škol těchto regionů. Žáci se seznámili s historií slovanského hradiště, vyslechli si výklad o 
práci archeologů, mohli je také pozorovat při práci na revizním výzkumu velkomoravského paláce, 
kde bude po dokončení výzkumu provedena nadzemní rekonstrukce zdiva této stavby. Po 
hromadném uvítání v areálu památníku Masarykova muzea byli žáci rozděleni do skupin a zapojili 
se do činností připravených výtvarných a řemeslných dílniček. Vyzkoušeli si psaní do „voskových“ 
tabulek hlaholicí, navlékali korálky, vytvářeli panáčky z vlny, prohlédli 
si kolovrat na spřádání vlny, byli seznámeni s technikou tkaní nebo 
malovali.  
Součástí programu byla také velmi zajímavá přednáška o přírodě, 
spojená s videoprogramem o přírodě a životě v Lednicko-Valtickém 
areálu.  
Děti zaujal i výklad o práci myslivců, ukázky střelných zbraní a trofejí.  
Akce byla zakončena táborákem a opékáním špekáčků. 
 
Co nás ještě čeká 
 

• Říjen - Zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti 
• Říjen - Celoškolní projekt Dny bezpečí 
• Říjen – Celoškolní projekt dopravní výchovy Chodíme a 

jezdíme bezpečně 
• Říjen - Soutěž ve sběru víček z PET lahví 
• Prosinec – projekt Čertovské učení 
• Prosinec - Vánoční dílnička 
• Prosinec - Výprava do přírody na přikrmování ptactva a zvěře 

 
P.Prčík, J.Mlýnek, 
 O.Balůn – V.tř. 

 
O.Solnička, J.Urbánek,  

M.Svoboda – V.tř. 

 
V.Glosová, K.Pavková, 

 B.Balaštíková, M.Pavková, 
 B.Dvořáčková – V.tř. 

 
T. Šimčíková – VII.tř. 



    
 
                                                                                                       
 
 
                               Leden 2011   
 
Školní akce  
 
Návštěva Slováckého divadla 
Ve čtvrtek 7. října 2010 se žáci 2. stupně naší školy ZŠ Mikulčice zúčastnili divadelního 
představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Tentokrát byla na programu hra Richarda 
Nashe "Obchodník s deštěm".  
 
Dravci 
Ve čtvrtek 7. října v 10.00 hod. se žáci 1. stupně zúčastnili 
zajímavého programu sokolníků ze společnosti ZAYFERUS. 
Děti byly zapojovány vtipnou formou do programu, dozvídaly 
se zajímavosti ze života dravců i sov. Dravci přilétali dětem 
přímo na jejich ruku, lovili a útočili na kořist a to vše v 
krásném přírodním prostřední mikulčické lužní nivy. 
   
Dopravní výchova 
Dne 11.10. se naši žáci věnovali dopravní výchově. Nejdříve se účastnili výkladu pana Urbánka 
z AMK Mladost, který nám vysvětloval správné chování na komunikaci, poté řešili křižovatky  
a poznávali dopravní značky. Další dvě hodiny pak jezdili na dopravním hřišti. Jezdilo se podle 
značek a pak si děti zkusily jízdu zručnosti. Čtvrtou hodinu přišel na řadu test. 
 
Záložka do knih spojuje školy 

V letošním školním roce 2010/2011 se naše základní škola ZŠ 
Mikulčice přihlásila do 2. česko-slovenského projektu „Záložka do 
knihy spojuje školy“ při příležitosti Mezinárodního měsíce 
školních knihoven. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi 
českými a slovenskými školami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci 6. a 8. třídy ZŠ 
Mikulčice vytvořili záložky do knihy libovolnou technikou a 
vyměnili si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Projektu 
se v naší ZŠ zúčastnilo 27 žáků z 6. a 8. třídy pod vedením paní 
učitelky T.Fojtíkové. 

 
 
Literární soutěž - Svět kolem nás 
Na konci října 2010 se žáci 2. stupně ZŠ Mikulčice zúčastnili 16. ročníku literární soutěže "Svět 
kolem nás". Podle věku pro 2. kategorii bylo zvoleno téma: Nejdůležitější člověk mého života. 
Soutěž každoročně vyhlašují A Kluby ČR. A Kluby jsou obecně prospěšná společnost poskytující 
pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich 
rodinám a blízkým. Poskytují informace, sociální poradenství, terapeutický léčebný program, 
následnou péči a pomoc s hledáním zaměstnání. Jejich služby jsou poskytovány zdarma. Ukázky 
těch nezdařilejších můžete shlédnout na webových stránkách naší školy. 
 
 

 
Žáci 8.třídy 

 
Žáci 7.třídy 



Literární soutěže: Příběhy našich dědečků a babiček 
Recyklohraní a společnost 
ASEKOL vyhlásily literární 
soutěž „Příběhy našich dědečků 
a babiček“. Úkol zněl: „Zahrajte 
si na zvídavé reportéry a napište 
krátkou povídku nebo fejeton. 
Třeba právě ta Vaše bude 
potom součástí výstavy 
Muzeum spotřebičů.“ Zde je 
ukázka povídky ze starší 
kategorie, kterou napsal 
M.Galetka z 9.třídy.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Znaky měst a obcí 
Naše škola se zapojila do pokusu o vytvoření světového rekordu 
v počtu znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů 
určených k třídění. Do práce se zapojila téměř celá škola. Děti 
z prvního stupně pilně sbíraly materiál – víčka z PET lahví. Na 
výrobu znaku Mikulčic jsme potřebovali jen žluté a zelené 
uzávěry, ostatní barvy děti použily na výrobu zvířátek do EKO 
ZOO. Starší děti vyrobily znak naší obce, který je vystavený 
v největší galerii znaků měst a obcí ČR na 
www.znakymestaobci.cz a originál můžete shlédnout ve druhém 
patře naší školy. 
 
Vystoupení pro seniory 

V neděli 7.listopadu se konalo Setkání seniorů 
naší obce. Děti si pro babičky a dědečky připravily 
krátký program. Děvčata ze 7. třídy si přichystala 
předčítání příběhů z dětských čítanek, aby ukázala, 
že úcta ke stáří patří pořád ještě do školních osnov. 
Děti z kroužku Zpívání s kytarou přispěly dvěma 
písničkami – Beruško, půjč mi jednu tečku a Ó, 
hřebíčku zahradnický. 

 

Radiopřijímač Scotton  
Radiopřijímač Scotton je první z řady rádií, které děda 
vlastnil. Poprvé mi ho dědeček ukazoval, když jsem 
byl ještě malý. Měl ho na poličce v dílně. Zde si ho 
pouštěl, když zrovna něco spravoval nebo vyráběl. 
Děda byl vyučený kovář, takže práce měl dost.  
Jednou když děda brousil nože, zaslechli jsme v rádiu 
upozornění, že se ztratilo malé dítě. A navíc se ztratilo 
zrovna v naší vsi. Jako správní občané jsme šli také 
hledat to ztracené dítě.  
Vydali jsme se nejprve na obecní úřad. Zde se měli 
podle hlášení sejít všichni dobrovolníci, kteří chtěli 
nezištně pomoci hledat. Po usilovné hodině jsme ho 
doopravdy našli, jak si hraje na hromadě písku. 
Odvedli jsme ho na obecní úřad, kde na něj čekali 
jeho nešťastní rodiče. Dostali jsme poděkování a 
pochvalu, dokonce i malé nálezné, za které jsem si já 
koupil lízátko a děda cigarety.  
Když jsme se vraceli zpátky domů do dílny, v duchu 
jsme poděkovali rádiu, které nás  
s touto zprávou obeznámilo. Od té doby, když jdeme 
zase někdy do dílny, vždy si vzpomenu na tuto 
zvláštní událost. A pokaždé si zapneme staré rádio, 
přestože už trochu chrčí po všech těch poctivě 
odsloužených letech. 

 
Žáci 7.třídy 

 
Děvčata ze 7.třídy 

 
M.Sukupová -  3.třída 

http://www.znakymestaobci.cz/


Recyklohraní 
RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program 
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
Program RECYKLOHRANÍ naší škole umožňuje 
získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a 
baterií za úkoly s ekologickou tematikou body, se 
kterými jsou dále spojeny odměny. Na základě 
programu RECYKLOHRANÍ jsou ve škole umístěny 
nádoby na zpětný odběr elektrozařízení a nádoby na 
zpětný odběr baterií. V rámci programu 
RECYKLOHRANÍ podnikli žáci 6. třídy aktivitu s 
názvem "Sešlápni, ušetříš". Prakticky si v ní ověřili, 
proč je důležité PET láhve před vhozením do 
určených kontejnerů sešlápnout. 
 
 
 
Zpívání u mikulčického stromečku 

V neděli 
28.listopadu se slavnostně zahajoval Advent rozsvícením 
vánočního stromu u OÚ. Děti ze školy přispěly do 
programu svojí troškou. Žáci 5. třídy si s paní učitelkou 
Řehánkovou připravili krátké mluvené vstupy, kterými 
připomněli některé důležité svátky, dny či tradice 
předvánočního času. Děti z kroužku „Zpívání s kytarou“ 
pod vedením paní učitelky Bohunské zase zazpívaly 
koledy, které nás budou v adventním čase provázet až do 
Štědrého dne. 

 
 
Čertovské učení 
V pátek 3. prosince se tradičně škola hemžila čertíky, 
andílky a nechyběl ani Mikuláš. Děti z I.stupně se dnes 
učily po Mikulášsku. V českém jazyce si přečetly něco 
z Andělského slabikáře. V matematice počítaly Čertovské 
počty a zazpívaly si. Při Čertovském malování nakreslily 
společnými silami postavy Mikuláše, anděla a čerta. A v  
předmětu Mikulášovy zlaté perníčky si vyzkoušely pečení 
perníků. Provoněly celou školu. Na závěr si všichni 
zazpívali koledy u školního vánočního stromečku. 
Nechyběla ani mikulášská nadílka. U stromečku nás 
překvapil Mikuláš s andělem a houfem čertů.  
Co jsme psali Mikuláši na Čertovském učení: 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Kroužek Zpívání s kytarou  
            a žáci 5.třídy 

 
Žáci 2.třídy 

Milý Mikuláši, změnilo se hodně věcí. Nejíme kapra, ale řízek a 
normální rybu. O Vánocích už to není tak sváteční a ještě k tomu 
se lidé převlékají za čerty, anděly a Mikuláše. 
 

Ahoj Mikuláši. 
Hodně se to tady změnilo. Všechno je 
tady drahé a velké. Jsou tady auta, 
autobusy, jsou tady supermarkety, silnice 
a dálnice D1, D5 a hotely a máme tady 
knihovny. V každé obci, městě je škola. 
 

 
E.Urbánková - 2.třída 



 
 
 
 
 
 

 
Fotografická soutěž 

Základní škola Mikulčice vyhlašuje fotografickou soutěž 
Ptáci v  zimě. Žák může poslat jednu fotografii 
elektronicky na adresu zsmikulcice@seznam.cz do konce 
března 2011. U fotografie musí být uvedeno jméno 
autora, název fotografie a charakteristika snímku – 
kde byl pořízen a proč. Všechny fotografie zveřejníme 
na webových stránkách školy, kde bude probíhat 
hlasování. Vyhlášení vítězů se uskuteční v polovině 
dubna. Ty nejhezčí fotografie budou vybírat žáci i rodiče 
při konání třídních schůzek.  

 
Sportovec měsíce 
Září:  Zuzana Bohunská, II. třída 
Říjen:     Štěpán Voborník, V. třída 
Listopad:    Adéla Benadová,VIII. třída 
Prosinec:    Jakub Škojec, V. třída 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milý Mikuláši.  
Dnes máme čertovské učení. Těšíme se na Vánoce. Těšíme se na anděla. Doufám, že přijdeš v neděli 5. 12. Je tady krásný sníh a 
sněží. A postavíme si sněhuláky. Moc se na Tebe těšíme. 
 

Vánoční dílnička 
Dílnička na téma Vánoce proběhla letos na naší škole v úterý 
21.prosince od 14.30 – 16.30 hodin. Návštěvníci si mohli opět 
vyzkoušet svou šikovnost při tvoření na několika různých 
dílničkách. Nechybělo ani kulturní představení žáků školy, 
hudebního kurzu či vystoupení Scholy. Posedět a popovídat si u 
kávy mohli návštěvníci ve školní cvičné kuchyňce. 
 

Informace 
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy se bude 
konat ve čtvrtek 3.2.2011 od 1500 do 1700 hodin v 
budově ZŠ. Rodiče s sebou musí přinést rodný list 
dítěte.  
 
Pololetní vysvědčení bude žákům vydáno v 
pondělí 31.1.2011. V pátek 4.2.2010 mají žáci 
pololetní prázdniny.  

 
Jarní prázdniny mají žáci od 14.3. do 20.3.2011 
 
Výuka plavání žáků II. a III. třídy se bude 
v letošním roce konat v termínu 5. dubna - 14. 
června. 2011. 
 
 

 

Všem spoluobčanům  
přejeme hodně štěstí, 
spokojenosti a zdraví do 
nového roku 2011. Děkujeme 
za přízeň a podporu školy. 

 
Žáci a zaměstnanci školy 

 

 

S.Pölzerová 2.třída 

mailto:zsmikulcice@seznam.cz
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Školní akce  
 
Zápis do I.třídy 
3.února proběhl na naší škole Zápis žáků do I.třídy. Celé 
odpoledne se škola hemžila rodiči s předškoláčky, kteří si na 
vlastní kůži vyzkoušeli pár  školních pidiúkolů. K zápisu pro 
příští školní rok přišlo celkem 25 dětí. 
 
EKO - ZOO 
V rámci enviromentální výchovy vytvořili žáci 1.-3.třídy 
podobizny zvířat pomocí uzávěrů od PET lahví. Zapojili se tak 
do akce Největší zoologická zahrada na internetu, za což obdrželi 
hodnotný certifikát od pořadatele. 
 

 
 

Matematický klokan 2011  
nejlepší řešitelé 

Cvrček 

1. místo: Rebeca Tvarogová 3. tř. 
2. místo: Lucie Bušková 3. tř. 

3. místo: Monika Sukupová 3. tř. 
 

 
Klokánek 

1. místo: Rebeka Zikmundová     
               Jakub Urbánek 

4. tř. 
5. tř. 

2. místo: Sára Lejsková 5. tř. 

3. místo: Eliška Bohunská 4. tř. 
 

Benjamín 

1. místo: Jitka Dvořáková 6. tř 
2. místo: Jan Hůlek 7. tř. 

3. místo: David Kolesík 6. tř. 
 

Kadet 

1. místo: Drahomír Dlabaja 8. tř. 
2. místo: František Zachara 9. tř. 

3. místo: Anna Jurásková 9. tř. 

 
 
 
Plavání 

 
P. a V. Tvarogová 

 
N.Solničková 

Matematický klokan 
I v letošním roce jsme se 
zapojili do mezinárodní soutěže 
Matematický klokan. Žáci 
soutěžili opět ve čtyřech 
kategoriích: Cvrček – 2. a 3. 
třída, Klokánek - 4. a 5. třída, 
Benjamín - 6. a 7. třída a Kadet 
- 8. a 9. třída. Soutěž proběhla 
ve všech krajích naší republiky. 
 

 



Plavání 
V měsíci dubnu zahájili žáci 2. a 3.třídy kurz plavání. Jezdíme 
plavat na krytý plavecký bazén do Hodonína. Kurz vedou zkušení 
učitelé plavání z Plavecké školy Ratíškovice.  Děti ze druhé třídy 
za své výkony sbírají obrázky, z kterých si postupně skládají 
barevný obrázek toho, co už zvládly. Třeťáky čeká na konci kurzu 
"Mokré vysvědčení". 
 
 
 
Projektové učení aneb Piráti a Pařezová chaloupka 

 
Pirátské učení 
Jednalo se o společný projekt prvňáků a druháků a zúčastnili se ho i 
někteří rodiče. Děti se učily netradičními formami a metodami. 
Odměnou za pilnou práci 
jim byla cesta za 
pokladem, který nakonec 
objevily na školním 
pozemku. 
 
 
 
 
Křemílkovské učení   

Další společný zajímavý den druháků a prvňáků. Tento 
den žáci plnili spoustu úkolů od vymýšlení slov z daných písmen, přes pohádkové tajenky až po 
prověrku Křemílkovské zdatnosti.  
 

 Jak se mi líbilo Pirátské učení ?  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Olympiáda v českém jazyce  
37. ročník - 2010/2011, Školní kolo - slohový úkol, 1. kategorie  
Naši starší žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli své spisovatelské schopnosti a ve školním kole 
olympiády v českém jazyce vytvořili řadu zajímavých prací. 
 
 

 

 
Žáci 1. a 2.třídy 

V úterý a ve čtvrtek jsme měli pirátské 
učení. Ve čtvrtek jsme vyráběli hodiny 
s piráty, které nám paní učitelka 
zafóliovala. Z obálky jsme si vybírali 
kousky mapy, které jsme seskládali a 
podle ní hledali poklad. Až jsme 
poklad našli, krmili jsme ptáčky. V 
tělocvičně jsme hráli hry a nakonec 
nám paní učitelka rozdala diplomy.  
Napsal Lukáš Jánoš 2. třída  
 

Všichni z první a druhé třídy jsme byli za piráty- 
zpívali jsme, hráli jsme, hledali jsme poklad, až 
jsme ho našli na políčku. Ve čtvrtek jsme byli v 
tělocvičně- přetahovali jsme se lanem, přehazovali 
jsme nepřátelům balony. Moc se nám to líbilo.  
Napsal David Pinda, 2 třída.  
 

Kreslili jsme lodě. Hráli jsme hru. Učili jsme se 
písně. Pracovali jsme s prvňákama na počítači. 
Vyráběli jsme hodiny. Vymalovávali jsme 
papouška. Lepili jsme mapu k pokladu na papír. 
Přetahovali jsme se o provaz. Házeli jsme 
balonky přes čáru. Šplhali jsme polaně. Lovili 
jsme ryby z kruhu.  
Zapsala Klára Havlíková, 2. třída 

 
Žáci 1. a 2.třídy 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Březen – měsíc knihy  
V měsíci březnu naše škola navázala spolupráci se Základní školou Milovice. Společně jsme se 
zapojili do projektu Březen - měsíc knihy. Cílem tohoto projektu byla podpora zájmu o četbu u 
žáků, podpoření jejich vlastní tvorby literární i výtvarné, seznámení je s některými autory. Děti si 
mohly vybrat některé téma z literárně-výtvarné 
soutěže, ale také se mohly zapojit do internetové 
soutěže. Vyvrcholením akce byla návštěva 
milovických dětí a učitelů na naší škole. Děti z 
Milovic zasedly do lavic a společně s našimi žáky se 
část dopoledne učily. Poté nás v podobě počítačové 
prezentace seznámily se svojí školou. Prožili jsme 
příjemné společné dopoledne, z kterého si naše děti 
odnesly spoustu nových informací, zajímavostí, dárků 
a hlavně nových kamarádů. A co víc! Dostali jsme 
pozvání do Milovic . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naštěstí jsem si to včas vyžehlil  
Jednou jsem šel ze školy domů a potřeboval jsem si odemknout dveře od domu. Ale stala se 
mi strašná věc. Nemohl jsem najít klíčky od domu. Tak mně musela sestra otevřít. Řekl 
jsem jí, co se stalo.  
Pak přišla mamka z práce. Byla na mě naštvaná. Takže jsem se šel podívat ven. Díval jsem 
se na silnici, kudy jsem šel ze školy. Nemohl jsem nic najít. Už jsem si myslel, že klíče 
nikdy nenajdu.  
Blížil jsem se ke škole. Zazvonil jsem na zvonek a naštěstí mi někdo otevřel. Šel jsem se 
podívat do šatny. A najednou se podívám na moji skřínku - a vidím, jak ze zámku trčí klíč!  
 Tak se mi ulevilo, že jsem ho tam našel. A cestou zpátky jsem byl šťastný, že jsem klíče 
neztratil. 

Lukáš Parák, 9. třída  
 

 

Předávání cen za literárně-výtvarnou soutěž. 

 

Společné setkání v aule školy. 

 Témata pro I. stupeň ZŠ : 
1. – 5. ročník Výroba záložky do knihy 
1. ročník Zvířátka v knize 
2. ročník Václav Čtvrtek (nar. 4.4.1911 – 
100 let výročí) – ilustrace k Večerníčkům 
3. ročník Ilustrace k přečtené knize 
4. ročník Referát o přečtené knize 
5. ročník Reklama na knihu (vypropaguj 
svou oblíbenou knihu – krátký text s 
obrázkem) 
 

Témata pro II. stupeň ZŠ: 
6. – 9. ročník ex-libris (co je to, historie 
a současnost, vlastní návrh) 
6. ročník beseda se spisovatelem Jiřím 
Macounem o jeho knize Plus Minus 
Max – dobrodružná literatura pro děti 
7. ročník Václav Řezáč (nar. 5.5.1901 – 
110 let výročí) – projektová hodina 
8. ročník tvorba knihy o místě bydliště 
(skupinová práce, využití knihovny, 
internetu a dalších zdrojů informací, 
např. vyprávění starousedlíků) 
9. ročník spisovatelé z okolí (Po 
stopách Bohumila Hrabala – Muzeum 
B. Hrabala v Nymburce, četba, ukázky 
z filmů)   

 



Výuka očima našich dětí 
Že škola je učení a zároveň i zábava, dokazují ukázky prací některých našich dětí. Ukázka slohu  
a anglického jazyka žáků 1.stupně. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportovec měsíce 
Leden:  Petr Zeman, VII. třída 
Únor:      Domminik Bartoník, VI. třída 
Březen:     Tomáš Kašík,VII. třída 

 
Sportovní akce 
- Skok vysoký - školní kolo 
- Lužická laťka 
- Malý flórbal 
- Malá Morava 

 
JOB4TECH 
- je projekt, který probíhá ve spolupráci s 
Okresní hospodářskou komorou Hodonín 
a reaguje na špatnou strukturu absolventů středních škol. Snahou je zvýšit zájem žáků ZŠ o 
technické obory. Projekt byl v prosinci 2009 schválen Jihomoravským krajem v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 
Naši žáci se zúčastnili v rámci projektu pro podporu řemesel přednášky místního kováře pana 
Pavky. Po teoretickém výkladu následovala exkurze do jeho dílny. 
V rámci projektu se žáci zúčastnili také oborového dne na téma gastronomie v Mikulově. 
Vyzkoušeli jsme si zdobení perníků, modelování z marcipánu, úpravu ovoce, barmanské dovednosti 
a další dovednosti potřebné pro gastronomii. 

Veselé sáňkování  
Jedno odpoledne děti šly sáňkovat na kopec. Krásně svítilo 
sluníčko. Všude bylo hodně sněhu. Jak děti šlapaly na kopec, 
tak si představovaly, jaká by to byla sranda, kdyby existoval 
vlek na sáně.  
Když děti vyšlapaly na kopec, mávaly kamarádům. Ale pak se jim 
sáně rozjely z kopce a děti je nestihly chytit. Naštěstí sáně 
zachránil náhodný lyžař. Děti mu poděkovaly a byly rády, že 
mají nového  kamaráda.  

R.Tvarogová, N.Lazarová, L. Bartoník, III.třída  
 

 
T. a L. Kalábková, VI.třída 

 

 
E.Bohunská, VI.třída 
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Okénko soutěží a úspěchů 
 
Matematický klokan 
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 
1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se 
již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 
zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž 
koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota 
českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky 
PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.  
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií. V nejmladší 
kategorii Cvrček (2. - 3. třída ZŠ) se na 1.místě celé soutěže umístila 
žákyně naší školy Rebeca Tvarogová (3.třída). 
  
Matematika trochu jinak 
Dne 12. 5. 2011 se naše škola podruhé zúčastnila projektového dne Matematika trochu jinak, který 
pořádá ZŠ Rohatec s Katedrou matematiky PF Olomouc. Letos jsme soutěžili ve třech kategoriích: 
3. – 4. třída, 5. – 6. třída a  7. – 8. třída. Družstvo 3. – 4. třídy se opět, stejně jako minulý rok, 
umístilo ve velké konkurenci na 3. místě.  
 
Okresní kolo soutěže v dopravní výchově 

 
Žáci 1. stupně naší školy se poprvé zúčastnili dopravní soutěže ve 
Strážnici a dosáhli velmi dobrých výsledků. Z osmi družstev se 
umístili na krásném 3.místě. Jakub Urbánek (5.třída) byl vyhlášen 
nejlepším chlapeckým závodníkem I.stupně. 
 
 

Kulturní okénko 
 
Divadlo Radost        
V pondělí 6.6. 2011 žáci II. až V. třídy navštívili divadlo Radost 
v Brně a bavili se při představení Jaroslava Foglara – Vlastimila Pešky 
Rychlé šípy aneb Kam se poděli gentlemani? 
Východiskem k dramatizaci je Foglarův kreslený seriál, který začal 
vycházet v časopise Mladý hlasatel v roce 1938. Příběhy, vyzařující 
kouzlo romantiky a dobrodružství se čtou už přes půl století, nehledě 
na nepřízeň některých „dějinných etap“.  
Neztratily za tu dobu nic ze své přitažlivosti, stejně jako ostatní díla Jaroslava Foglara, který se 
mezitím stal legendou české literatury pro děti a mládež. Jevištní příběh o proslulé pětici – Mirkovi 
Dušínovi, Jarkovi Metelkovi, Jindrovi Hojerovi, Červenáčkovi a Rychlonožkovi – i jejich 
soupeřích Štětináčovi a Dlouhém Bidle je napínavný, dramatický, ale hlavně zábavný. 
 
 

 
S.Divácká – 5.třída 

 

 

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



Divadlo Jamie a upíři 
Ve středu 23.3.2011 navštívili žáci 8. a 9. třídy ZŠ Mikulčice IX. 
ročník festivalu amatérského divadla Hoblík a Mumraj! 2011 v Domě 
kultury v Hodoníně. Autor Jacques Brian napsal knihu "Sedm 
strašidelných příběhů", ve kterých si pohrál s napínavou atmosférou. 
A dokázal tak, jakou má úžasnou fantazii. Je to nejlepší hororová 
kniha pro děti.  Jeden ze strašidelných příběhů "Jamie a upíři" 
nastudovala ZUŠ z Břeclavi. Náctiletá dívka musela nějaký čas pobýt 
na místním hřbitově, aby vyhrála sázku a získala tak důležité postavení 
v partě svých vrstevníků. 
Hezké dojmy z amatérského divadelního představení umocnila v 
dětech i výstava obrazů, kreseb a ilustrací "Příběhy snů i skutečností" 
známého hodonínského autora Aloise Sikory v Městské knihovně 
Hodonín a v Galerii Vednevnoci. 
 
Sportovní okénko 
 

Velká Morava 
V sobotu 9. 4. se v Mikulčicích konal prestižní 
atletický závod Velká Morava. V mladších 
kategoriích se ho zúčastnili i žáci naší školy a 
školky. V rámci školy byla vyhlášena soutěž o 
největší třídní účast na závodech. Toto klání vyhráli 
páťáci, kteří byli pozitivně namotivovaní paní 
učitelkou Řehánkovou. Nejlepšího 
individuálního výsledku dosáhl Dominik Bartoník (6. 
třída), který ve své kategorii suverénně zvítězil a 
převzal pohár pro vítěze. Dalšími úspěšnými byli 
Tobiáš Kuchynka a Natálie Lazarová (3.třída), kteří 
si ve svých kategoriích doběhli pro 3.místo. 

 
 
Kolečkové brusle - Lužice 
V pátek 6. 5. 2011 se naši žáci zúčastnili  VI. ročníku štafetového závodu na kolečkových bruslích o 
Pohár lužického starosty. Žáci I. stupně: 1. – 5. ročník získali 3. místo – A. Alexy, L. Medusová, N. 
Profotová, M. Rychterová, P. Hanáček, F. Matuškovič, E. Glombíčková, J. Talajka, B. Dvořáčková, 
J. Urbánek. Žáci II. stupně: 6. – 9. ročník vybojovali také 3. místo – L. Profotová, J. Dvořáková, P. 
Zeman, P. Slezák, A. Veselá, D. Dlabaja, M. Galetka, L. Maláník. Děkujeme všem žákům za skvělé 
výkony. 
 
Z nejmilejšího soudku 
 
Školní výlety začaly 
Střípky z výletu druháků 
(1.-3.třída společně vyrazila do Skanzenu ve 
Strážnici, firmy Lef Milotice a na zámek v 
Miloticích) 
 
 
 
 
 
 

 
S.Lejsková – 5.třída 

 
žáci 3.třídy Ve Strážnici se mi líbilo, jak páni 

pracovali s dřevem. N. Profotová 

Sportovec měsíce dubna 2011 
Dominik Bartoník, VI. třída 

Sportovec měsíce května 2011 
Jakub Talajka, IV.třída 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO okénko 
 
Jako každým rokem i letos se žáci naší školy zapojili do soutěže Máme rádi přírodu. Kromě 
výtvarných prací v podobě obrázků, děti z 1. a 2.třídy vyrobily krásného asi metr vysokého čápa, za 
kterého získaly zvláštní cenu poroty. 
 

  
 
 
Týden zdraví 
V měsíci květnu na škole proběhl projekt Týden zdraví. Žáci se snažili zaměřit výuku na zdravou 
výživu, každý den chystali ochutnávku zdravých jídel pro své spolužáky, věnovali se sportu a také 

Taky jsme si mohli vyzkoušet starou hru- hod blátem z prutu, do terče jsme se ale netrefili, 
musíme ještě trénovat. L. Jánoš a J. Strážnický 

Holky si zase mohly vyrobit panenky 
z vařečky. E. Urbánková 

Mně se líbila ochutnávka čokolády. K. Jošková 

Mohli jsme si koupit knedlíky, nechali jsme se zavřít do vězení( do skladu) a vyzkoušeli jsme si, 
jak je knedlíkům zima v chladícím boxu. K. Havlíková a N. Preguzová 

Líbilo se mi, jak jsme se 
oblekly za princezny  a jak 
jsme se učily chovat jako 
dámy. S. Pölzerová 

Tančili jsme 
s rytíři v tanečním 
sále a moc nám to 
šlo.  
B. Lukešová 

Oblékli jsme se za rytíře, 
dostali jsme meče a 
vyzkoušeli jsme si i šerm. 
O. Pavka a T. Kunc 

Nadšená jsem byla z prohlídky zámku a u kouzelného zrcadla 
jsem si něco tajného přála.  
A. Profotová 

Z fotografické budky jsme pozorovaly zámek Milotice. S. Březinová a Z. Bohunská 

 
S.Pölzerová, L.Jánoš – 2.třída 



vyráběli skřítka Oficínka. Žáci z druhého stupně pak vymýšleli o skřítku Ovocínkovi pohádky, 
které pak společně vydali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvánka do nového školního roku 
Prázdniny jsou teprve před námi, ale už teď si vás můžeme 
dovolit pozvat na některé akce, které nám v září rozvíří náš 
školní život. Čeká nás: 
 

• Dýňové pondělí 
• Sběr papíru 
• Atletický trojboj (I.stupeň) 
• Svatováclavský turnaj (II.stupeň) 

 

 
 
 

 
J.Škojec – 5.třída 

                                       Anna Jurásková, 9. třída 
 
   Žila jednou malá holčička, jménem Alžbětka, která měla strašně ráda čokoládu. Jedla hodně 
sladkostí, ale vůbec nejedla ovoce a zeleninu. Bětce se postupem času začaly kazit zuby a 
začínala tloustnout... Maminka si s ní nevěděla rady.  
   Jednou když Alžbětka jedla čokoládu, objevil se před ní skřítek, který vylezl z jablíčka. 
Představil se jí jako skřítek Ovocínek a přišel proto, aby Alžbětku naučil jíst ovoce. Alžbětka 
se vymlouvala, že jí ovoce nechutná, přitom ho vůbec nejedla. A tak skřítek zabavil Alžbětce 
všechny sladkosti a postavil jí na stůl jablíčko a hruštičku. Řekl jí, že teď už musí jíst jenom 
ovoce, protože nemá sladkosti.  
   Tak se Alžbětka zakousla do jablíčka a docela jí zachutnalo. Zkusila hruštičku a taky jí 
chutnala. Poprosila skřítka, aby jí vykouzlil ještě nějaké ovoce, že jí zachutnalo. A tak se 
Alžbětka naučila jíst i ovoce - a ne jenom čokoládu. 
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