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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 webové stránky: www.zsmikulcice.cz

e-mail: zsmikulcice@seznam.cz
Omlouvání nepřítomnosti: tel. 518 357 253, 518 357 254
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 projektu „Mléko do škol“ budou všichni žáci dostávat zdarma 4x měsíčně neochucené mléko a některé
vybrané neochucené mléčné výrobky. Ostatní mléčné výrobky si mohou koupit za zvýhodněné ceny.  V rámci
celostátního projektu „Ovoce do škol“ obdrží všichni žáci cca 2x měsíčně zdarma ovoce, zeleninu či ovocné
šťávy.

Informace pro rodiče
21. 9.     Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky
2. 11. Schůzka s rodiči vycházejících žáků 
23. 11. Třídní schůzky

Pestrý začátek školního roku
11. 9.     Dýňové pondělí
11. 9.      Burza Minerálů, Hodonín, 9. třída
18. – 22.  9. Anglický týden
26. 9.     Evropský den jazyků
27. 9.     Akropole cross
27. 9.     Velkomoravský den s archeologem, 4. a 5. třída
29. 9.     Svatováclavský turnaj v basketbale, 6. – 9. třída
2. 10.     Celoškolní projekt Dny bezpečí
2. 10.     Exkurze do Archeologického ústavu, základna
Mikulčice
4. 10.     Veletrh vzdělávání, Hodonín, 9. třída
5. 10.     Veletrh vzdělávání, Hodonín, 8. třída
6. 10.     Výchovný koncert, KD Mikulčice
9. – 11. 10.  Sběr papíru
13. 10. Ukliďme si Mikulčice
31. 10. Halloweenské učení
5. 12. Čertovské učení
12. 12. Vánoční dílnička

Žáci 7. tř.
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   Školní  útržky
Listopad 2017

Sběr papíru  
Opět jsme uspořádali již tradiční sběr papíru. Nejlepší
sběrači školy obdrželi krásné ceny. Žáci vítězné třídy si
pochutnali  na  zasloužené  pizze.  Děti  z  MŠ  tentokrát
přinesly úžasných 1  281  kg.  Celkem  jsme  nasbírali
13 542 kg. 

Nejlepší sběrači:
Gabriela Smejkalová (1. třída) – 917 kg
Marie Hloušková (8. třída) – 886 kg
Vít Bohunský (8. třída) – 659 kg

Nejlepší třídy: 
1. místo - 8. třída (158 kg/os.)
2. místo – 4. třída (152 kg/os.)
3. místo – 1. třída (118 kg/os.)

Akropole cross       
Ve středu 27. září se konal VI. ročník přespolního běhu Akropole cross. Na Slovanské hradiště
v Mikulčicích přijelo více než 180 závodníků ze 4 škol – Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves 
a Lanžhot. Nejvíce se dařilo našim chlapcům z mladší přípravky, kteří obsadili kompletní stupně
vítězů.

Medaile ve svých kategoriích získali:
1. místo: David Lekavý 
2. místo: Matěj Urbánek, Kristián Křivánek, Ondřej Horák, Zuzana Bohunská 
3. místo: Petr Štursa, Ondřej Vlachinský, Zuzana Fialová

Svatováclavský turnaj     
Na  konci  září  se  konal  XIV.  ročník  Svatováclavského  turnaje
v basketbalu.  Tradičně  se  ho  zúčastnili  žáci  II.  stupně rozděleni  
do 10 týmů, jejichž názvy si zvolili sportovci sami. Vítězem turnaje
se stal tým Buchtičky s kapitánem Janem Strážnickým. Na 2. místě
skončil  tým  Pouštní  lišky  a  bronzový  stupínek  obsadil  tým  Bílí
chodci. Nejlepším střelcem turnaje se stal Zbyněk Bařina, kapitán  
4. týmu s názvem Kapusta.

K. Křivánek, 5. tř.



Štafetový běh o pohár Boba Zháňala     
Ve středu 11. října odstartoval již XIX. ročník štafetového běžeckého závodu o pohár Boba Zháňala
v Hruškách. Tradičně se běželo 20 úseků po 160 metrech. Naše štafeta startovala ve složení žáků 

2. – 5. třídy: Domanský M., Veselý Š., Bušková L., Rehortová V., Pitzingerová T.,
Fialová  Z.,  Divácký D.,  Pavka L.,  Urbánek M.,  Jozífek  J.,  Lekavý D.,  Krásný J.,
Pytlová  L.,  Veselková  S.,  Dobeš  J.,  Matochová  J.,  Vlachinský  O.,  Sedláková  N.,
Křivánek  K.  a  Vavrys  V.  Platnými  členy  týmu  byli  i  náhradníci  Salajková  V.,
Tománková K.,  Vavrys  M. Počasí  nám tentokrát  přálo.  Hodně štěstí  všem týmům
přišel  popřát  nejen  patron  závodu  Bob  Zháňal,  ale  i  běžkyně  Kateřina  Hálová.  
Po napínavém závodu naši závodníci skončili na krásném 3. místě z osmi štafet.

Projekt 72 hodin – „Ukliďme si Mikulčice“ 
V  pátek  13.  října  proběhla  v naší  škole  již  dlouholetá  akce  
„72 hodin  –  Ukliďme si  Mikulčice“. Cílem projektu 72 hodin  je
zapojit  co  nejvíce  mladých  lidí  a  ukázat  jim,  že  stačí  málo,  
aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní
změnit  věci,  které  se  jim  nelíbí.  Naučit  je  spolupracovat  a  víc
vnímat svět kolem sebe. 

Návštěva knihovny v Hodoníně
I  letošní  žáci  1.  třídy  navštívili  Městskou  knihovnu  Hodonín  
a zapojili se do projektu "Knížka pro prvňáčka". Paní knihovnice je
seznámila  s  fungováním  knihovny.  Dětem  se  tam  moc  líbilo,
protože si mohli půjčit a prohlédnout spoustu krásných knížek.

Trio Helešic
V pondělí  6.  listopadu  proběhl  v prostorách  kulturního
domu  výchovný  koncert  pro  všechny  žáky  naší  školy.
Žákům se představil jeden z nejslavnějších mikulčických
rodáků, vynikající  hráč na bicí  Jaromír  Helešic se svou
současnou  kapelou  hrající  ve  složení:  Marek  Šmaus
(kytara),  Petr  Beneš  (klávesy)  a  František  Uhlíř
(kontrabas).  Zejména  sóla  na  bicí  a  kontrabas  byla
skutečným požitkem  a  žáci  je  nezapomněli  odměňovat
bouřlivým  potleskem.  Díky  názorným  hudebním
ukázkám měli  všichni  možnost  prožít  si  vývoj  moderní
hudby od 20. let minulého století až po současnost.

Podzimní turnaj ve stolním fotbale
V uplynulých  několika  dnech  jsme  uspořádali  1.  ročník  turnaje  v této  populární  hře.  Již  před
zahájením soutěže žáci druhého stupně poctivě trénovali a s blížícím se termínem začátku akce šla
nervozita ve druhém poschodí doslova krájet! Podmínkou účasti byl dvoučlenný tým. Žáci měli
také možnost kvalitního tréninku (samozřejmě během přestávek). 
Je zřejmé, že některé dvojice byly připraveny daleko lépe, proto přikládáme pořadí:

1. Místo: Ivan Irša a Tomáš Svoboda, 8. třída
2. Místo: Vít Bohunský a Adam Alexy, 8. třída
3. Místo: Lucie Medusová a Nikola Kvintová, 8. třída

N. Rehortová, 4. tř.

V. Kočvarová, 2. tř.



Pozn.: Již podle umístnění je zcela jasné, že za tak velkým úspěchem žáků 8. třídy stojí především
tvrdý trénink,  který žáci  absolvovali  pod vedením třídního učitele!  Poděkování  také patří  Lucii
Medusové,  Nikole  Kvintové,  Julii  Pitzingerové  a  Natálii  Solničkové  za  jejich  velkou  pomoc  
při organizaci. Těšíme se na další ročník.

Nicholas Winton – Síla lidskosti
Ve středu  22.  listopadu  se  žáci  8.  a  9.  třídy  zúčastnili
promítání dokumentárního filmu Nicholas Winton – Síla
lidskosti.  Akce  se  konala  v plně  obsazeném  Kině  Svět
v Hodoníně.  Po  promítnutí  dokumentu  následovala
diskuze, do které se zapojili i naši žáci.
Dokument  režiséra  Matěje  Mináče  žákům  představil
Angličana Nicholase Wintona, jemuž se podařilo v období
od března do srpna roku 1939 vyjmout 669 dětí převážně
židovského původu z transportů smrti a nalézt jim nové rodiny ve Velké Británii.  Po vypuknutí
druhé světové války vstoupil Winton do služeb Britského královského letectva, aniž by komukoli
řekl  o  svém činu.  Teprve  v  roce  1988  objevila  jeho  manželka  materiály  dokumentující  celou
událost.  Došlo  ke  zveřejnění  faktů  a  Winton  se  nakonec  setkal  s  některými  ze  „svých“  dětí.
Mináčův strhující film podává za použití archivních záběrů, fotografií a zpovědí svědectví o odvaze
jedince, jehož odhodlání pomohlo zachránit mnoho lidských životů. 
„Příběh Nicholase  Wintona  je  obdivuhodným symbolem lidské  solidarity,  obětavosti  a  odvahy.
Vyzařuje z něho naděje, že i v nejtěžších chvílích, plných beznaděje, je stále ještě možno vykonat
mnoho  dobrého“.  (Pozdrav  prezidenta  Václava  Havla  u  příležitosti  vyznamenání  Nicholase
Wintona, Los Angeles, 9.4. 2002).

Úspěchy našich žáků
Literární a výtvarná soutěž „Ztraceni v čase Petry Braunové“, Městská
knihovna Hodonín, literární soutěž „Milá Petro“, žáci loňské 4. třídy:

1. místo - Anna Marie Zykmundová 
2. místo - Michal Ilčík 

Co nás čeká

5.12. Čertovské učení
8. 12. Exkurze do Budapešti

12.12. Vánoční dílnička 
22.12. Zpívání u vánočního stromečku

V. Tvarogová, 8. tř.

M. Iršová, 7. tř.

Žáci a zaměstnanci základní školy Mikulčice
vás srdečně zvou na

Vánoční dílničku
v úterý 12. prosince 2017 (1430 – 1630 hod.)

Zveme Vás k výrobě drobných vánočních dekorací. 



 

 Školní  útržky 
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Do nového roku s elánem 😊 
 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Kouty nad Desnou 8. – 12. ledna 

Po příjezdu na místo, Kouty nad Desnou, jsme se i s kufry 

přesunuli do pokojů a po vybalení jsme vyšli poprvé na svah. 

Problém nastal už při obouvání lyží na svahu, protože jsme 

padali jak šišky ze stromů řetězovou reakcí. Po návratu na 

pokoje jsme byli nejen vyčerpaní, ale taky se nám podařilo 

zničit lyžařskou výzbroj dvou žáků. I přesto, že nám ve středu 

sníh nepřál, moc hezky jsme si zalyžovali, naučili se padat, jíst 

zmrzlinový pohár, vyřadit z provozu bowlingovou dráhu, užít 

si wellness a natáčet suprová videa. Poprvé v životě jsme se 

chovali jako kamarádi, jako správná třída a jako 

„profesionální“ lyžaři.  Erika Chovancová, David Valuch a 

další účastníci zájezdu 

 

 

První plavání 

Tak už je to tady! V úterý 9. ledna nám (druhákům a třeťákům) 

začalo plavání. Šlo jen o první seznamovací hodinu, a tak to 

byla pořádná zábava. Nejdřív jsme se rozdělili do čtyř skupin, 

kde jsme se plavčicím pochlubili, jak umíme, nebo neumíme plavat. A pak už začala pořádná 

legrace. Mohli jsme si půjčit různé plavecké pomůcky a hračky a řádit ve velkém bazénu, co hrdlo 

ráčí. A i když to vypadalo jako zábavička, pěkně nás to zmohlo. Na zpáteční cestě si někteří 

dokonce v autobuse i schrupli. 

 

 

Svatba 

Dne 24. ledna se v 6. třídě konala významná událost. V rámci předmětu občanská výchova jsme 

připravili svatbu našich spolužáků. Probírali jsme totiž významné rodinné zvyky a tradice. Všichni 

ze třídy jsme měli přidělenou nějakou roli. Brali se Markéta a Dominik. 

Oddávala je Nicol a matrikář byl Patrik. Ženich a nevěsta šli průvodem 

přes celou školu až do posledního poschodí, kde už bylo vše připraveno 

ke svatebnímu obřadu, který byl civilní. Obřadu se účastnily také některé 

třídy. Po obřadu a všech povinnostech novomanželů ženich přenesl 

nevěstu přes práh ke svatební hostině. Pozvali jsme také všechny učitele 

včetně paní ředitelky. Hostina byla bohatá. Ženich přinesl také dort, na 

kterém jsme si všichni pochutnali. Pekla ho maminka ženicha a za to jí 

moc děkujeme. Následně se tančilo a pokračovala zábava. Bylo to moc 

krásné. Dominika Turzíková a Gina Valdová. 

 

 

 
P. Fialová, 2. tř. 

 



Recitační soutěž 

Školní kolo recitační soutěže se konalo ve čtvrtek 25. ledna. Publiku a porotě, složené z žáků od 1. 

do 5. třídy, se představilo celkem 26 žáků z prvního stupně. O kulturní doprovod se postaraly děti 

z Hudebního kurzu pod vedením paní Ivany Šimčíkové a Sboreček, se kterým jsme si všichni pěkně 

zazpívali a příjemně se pobavili. 

 

Výsledky: 

I. kategorie (1. - 3. třída) 

1. místo: Matyáš Bělohoubek, 3. tř. 

2. místo: Zora Procházková, 1. tř. 

3. místo: Zuzana Rampáčková, 2. tř. 

II. kategorie (4. - 5. třída) 

1. místo: Ondřej Vlachinský, 5. tř. 

2. místo: Jan Rigáň, 5. tř 

3. místo: Mikuláš Novák, 4. tř. 

 

 

Novoroční turnaj ve futsalu 

26. ledna se konal Novoroční turnaj ve futsalu, turnaje se 

účastnilo 26 žáků, kteří byli rozdělení podle výkonnosti 

do čtyř týmů (Dřeváci, Rajčata, Vrtačky, AC). Týmy se 

nejprve utkaly ve skupinové části každý s každým, 

následovalo play-off o první a třetí místo. Po vyrovnaném 

průběhu turnaje konečné výsledky dopadly takto: 1. 

místo: Vrtačky, 2. místo: Rajčata, 3. místo: Dřeváci, 4. 

místo AC. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Adam 

Michálek a Ivan Irša se shodným počtem branek. 

Nejlepším hráčem celého turnaje podle odborné komise 

byl zvolen Adam Alexy. 

 

 

Planetárium Brno 

Den vysvědčení 31. ledna jsme si, my žáci 4. a 5. tř., 

zpestřili výpravou do Planetária v Brně. Před zahájením 

programu jsme se mohli proběhnout ve vědeckém parku, 

kde bylo plno zajímavostí. Po jejich prozkoumání jsme se 

přesunuli do planetária na pestrý program – nejdříve nás 

komentátor uvedl do tajemství hvězdné soustavy, potom 

následoval poučný film z doby dinosaurů a jak to přesně 

vypadalo při dopadu ničivé komety na naši Zemi, která způsobila zánik většiny života na naší 

planetě. Nezapomněli jsme na nákup suvenýrů a pár fotek na památku…  

 

 

Fit testy 

Ve čtvrtek 1. února se konaly tradiční školní závody mapující všeobecnou sportovní výkonnost 

žactva – Fit testy. Na malé účasti (57%) se negativně projevila zvýšená 

nemocnost žáků. Nejvyšší účast měli hoši ve věku 7 let (100%), 10 – 11 let 

(75%) a trochu překvapivě i hoši ve věku 14 – 16 let (74%). Výbornou 

tělesnou zdatnost (91 – 120 bodů) mělo celkem 5 žáků – 2 chlapci 

(Dominik Csápai - 98 b., Michal Ilčík - 94 b.) a 3 dívky (Lucie Medusová -

100 b., Tereza Horňáčková - 91 b. a Justýna Nešporová - 91 b.). Absolutní 

vítězkou se stala Lucie Medusová z 8. třídy. Velké poděkování patří 

rozhodčím z řad bývalých žáků školy, kteří přišli nezištně ve svém volném 

čase pomoci s organizací, a samozřejmě panu Janu Bělohoubkovi, který 

veškeré výkony pečlivě vyhodnotil a zpracoval do tabulek. 

 

 

 

 
L. Bušková, 2. tř. 

 



Exkurze do Planetária v Brně 

V úterý 13. února navštívili žáci 6. třídy Planetárium na Kraví hoře 

v Brně, kde zhlédli program nazvaný Pohyby Země. Program byl 

rozdělen do tří částí. V první části si žáci 

zopakovali planety Sluneční soustavy, dále byla 

na Nebeskou sféru promítnuta všechna 

souhvězdí, následovala praktická ukázka dvou 

nejdůležitějších pohybů naší planety (Oběh 

Země kolem Slunce a rotace Země kolem své 

osy). V závěrečné části mohl žáky zaujmout 

dokument o nejdůležitějších meteorologických jevech naší planety 

Země. Celý program trval přibližně hodinu a žákům přispěl k 

ucelení znalostí šestého ročníku. 

 

Návštěva obecního úřadu 

V těchto dnech se my čtvrťáci ve vlastivědě zabýváme učivem o 

naší obci, a tak jsme v pondělí 19. února zavítali na Obecní úřad 

v Mikulčicích, kde nás paní Matochová přivítala a provedla. 

Poslechli jsme si, co všechno musí zaměstnanci obce zařizovat a o 

co všechno se starají. Vedení obce se nám také věnovalo a mohli jsme se zeptat na spoustu věcí, 

které nás zajímaly. 

 

Slavíček  

Letošní pěvecká soutěž Slavíček se uskutečnila 20. února s veřejným publikem ve školní družině. 

Vážená porota letos neměla jednoduché rozhodování, jelikož se nám přihlásili pěvecky zdatní 

zpěváčci. Celkem bylo přihlášeno dvacet dětí z prvního stupně, které byly rozděleny do dvou 

kategorií.  

 

Kategorie ml. žáků 

1. místo Zora Procházková, 1. tř. 

2. místo Adéla Hradilová, 1. tř. 

3. místo Anna Dvořáková, MŠ 

 

Kategorie st. žáků 

1. místo Matěj Bělohoubek, 3. tř. 

2. místo Vojtěch Vavrys, 5. tř. 

3. místo Jana Matochová, 4. tř. 

 

 

Návštěva místní knihovny 

Ve středu 21. února si udělala na žáky 4. třídy čas paní 

Lacková v místní nově zrekonstruované knihovně, kde je 

obeznámila se vším, co se týká zdejší knihovny. Seznámila je 

také s akcemi, které knihovna pořádá a na které se můžou 

těšit. Velmi je potěšila nabídka dětských knížek, která se od 

poslední návštěvy značně rozrostla. A samozřejmě nechybělo 

jednotlivé přihlašování nových čtenářů z našich řad. 

 

Přednáška o zubní hygieně 

Dne 2. března se konala přednáška o zubní hygieně pod 

vedením paní doktorky Petry Čukové zaměřená na správnou 

techniku čištění zubů a prevenci vzniku zubních kazů. 

Dozvěděli jsme se, že bychom si měli zuby čistit po každém 

jídle, které obsahuje cukr, dále bylo představeno několik 

druhů kartáčku (klasické, mezizubní a sólové) a vysvětleno 

jejich správné používání. Na konci přednášky mohli žáci 

vyzkoušet stanovení indexu plaku svých zubů a zjistit tedy 

jestli je jejich zubní hygiena dostatečná. Přednáška plná 

praktických ukázek se žákům líbila. 

 
D. Turzíková, 6. tř. 

 
A. Koutná, 6. tř. 

 



Karneval  

K měsíci únoru patří masopustní dovádění, a tak ani v družině nechyběl oblíbený 

karneval s maskami, hrami a diskotékou. Proběhl 16. února a sladká odměna byla 

nejen u nejšikovnějších masek, ale i u nejšikovnějších tanečníků a snaživých 

výherců her. 

 
 

Naše úspěchy 

3. místo - okresní kolo soutěže v anglickém jazyce - Vít Bohunský, 8. tř. 

1. místo - výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“ - Veronika Kočvarová, 2. tř. 

 
 

Co nás čeká na jaře 

12. – 16. 3. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím 

16. 3. Matematický klokan 

23. 3. Noc s Andersenem 

27. 3. Lužická laťka 

29. 3. Velikonoční prázdniny 

10. 5. Hrajeme si s maminkami 

 
E. Jarabicová, 5. tř. 

 

 



  

 Školní  útržky 
 

Červen 2018 
 

Školní akce a projekty  
 
Veselé zoubky 
I v letošním školní roce se naši prvňáci zapojili do projektu Veselé zoubky. Ukazovali si, jak se 
zuby správně čistí, dostali také nové kartáčky, pastu a přesýpací hodiny, aby si vydrželi zoubky 
čistit celé tři minuty. Řešili různé úkoly, hledali zdravé potraviny a zjistili, jak se zuby jmenují.   
 
Školky v pohybu 
Je velmi oblíbený pohybový program, pořádaný pod 
vedením kvalifikovaných trenérů. V naší škole je 
realizován v 1. třídě v hodině tělesné výchovy a 
v MŠ v dopoledních hodinách s dětmi předškolního 
věku od 1. 4. do 30. 6. 2018. 
Cílem projektu je 

• rozvíjet u dětí všestranné pohybové 
schopnosti a dovednosti, 

• podporovat zdraví, radost a kreativitu našich 
dětí, 

• formovat charakter a osobnost jednotlivce ve 
spolupráci v kolektivu, 

• soutěživost a fair-play ve zdravém duchu, 
• vytvořit předpoklady pro pozdější sportovní realizaci. 

 
Exkurze do Planetária v Brně 
I toto jaro některé naše třídy již tradičně navštívily Planetárium na Kraví hoře v Brně, kde zhlédly 
hned několik zajímavých programů - Pohyby Země, Soumrak dinosaurů aj.  

 
Anglický týden s rodilým mluvčím 
V týdnu od 12. 3. do 16. 3. už podruhé v tomto školním roce proběhla výuka 
anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího z Jihoafrické republiky 
panem Jonatasem Silveiro. Pan Silveiro své hodiny připravoval ve spolupráci 
s vyučujícím AJ tak, aby odpovídaly našemu školnímu vzdělávacímu 
programu a zároveň přinášely žákům nové možnosti – slyšet akcent rodilého 
mluvčího a otestovat a zhodnotit své schopnosti porozumění a komunikace. 

Hodiny angličtiny tak byly zajímavější a přínosné po všech stránkách. Týden výuky anglického 
jazyka s rodilým mluvčím jsme uskutečnili za získané peníze z podzimního sběru papíru. 
 
Lužická laťka  
Naše škola se opět zúčastnila soutěže škol ve skoku vysokém „Lužická laťka“. V konkurenci 
dalších čtyř škol regionu Podluží si naši žáci vedli doopravdy dobře. Všem umístěným moc 
gratulujeme! Přivezli jsme celkem 6 cenných kovů: 

2. místo: J. Krásný, T. Pražáková, J. Nešporová, Z. Bohunská 
3. místo: N. Preguzová, L. Medusová 

 
S. Bělohoubková, 6. tř. 

 



 
Noc s Andersenem    
Letošní, už 18. ročník Noci s Andersenem, se konal 
z pátku 23. března na sobotu 24. března. Děti strávily noc 
plnou tajemství, her a zábavy s pohádkovými postavami 
pejska a kočičky, protože před 90 lety vznikla krásná 
knížka Povídání o pejskovi a kočičce. Kdo se bojí, nesmí 
v noci do školy! Ti, kteří se nebáli, a bylo nás v naší škole 
více než 70, uvařili pejskovi a kočičce k svátku dort, 
umyli podlahu, zašili pejskovi kalhoty a dozvěděli se 
něco o ošetřování zranění či pyšné noční košilce. 
 
Hejtmanův pohár 
Již druhý rok jsme se zapojili do soutěže Hejtmanův pohár. Cílem soutěže je projít v co nejkratším 
čase přesně stanovenou překážkovou dráhu, kde se běží slalom, dělají dřepy, kotrmelce, hází na 
basketbalový koš a celá řada dalších disciplín. Výsledky se pak odesílají do celorepublikového kola, 
tak budeme trpělivě čekat, jak dopadneme. 
 
Čtení v MŠ 
V rámci spolupráce základní a mateřské školy se naši čtvrťáci vydali poprvé číst dětem v mateřské 
školce.  Četli známé pohádky z knížek, ale také pohádky, které sami napsali. Všem malým dětem na 
lehátku se to moc líbilo a těší se na další čtení.  
 

 
Českoslovenští legionáři 
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili dvouhodinové 
přednášky zaměřené na československé legionáře 
v době první světové války. Seznámili se s jejich 
historií, např. proč vznikli a kde působili. 
Přednášející jim také ukázal uniformy a helmy 
jednotlivých legionářů, dokonce měl pro ně 
připravené jméno legionáře, který působil v 
Mikulčicích. Žáci si díky této přednášce rozšířili 
znalosti o době první světové války. 
 
 
Kino Svět a Planeta Česko 

Ve středu 24. dubna jsme spolu s celou naší školou v rámci Prvouky, Přírodovědy a Přírodopisu 
vyrazili do kina Svět v Hodoníně, kde nám promítli film Planeta Česko. Celé kino jsme měli jen 
sami pro sebe. Film byl úžasný, dověděli jsme se spoustu nových zajímavostí a zhlédli úžasné 
záběry z naší přírody. 
 
Badmintonový turnaj 
V pondělí 7. 5. se uskutečnil první ročník turnaje v badmintonu. 
Turnaje se účastnilo 22 žáku ze 7. – 9. třídy. Nejprve se utkali ve 
skupinovém klání, každý s každým. Následoval pavouk sestavený od 
čtvrtfinále, do kterého postupovala nejlepší čtveřice z každé skupiny. 
Kvalita turnaje byla na vysoké úrovní, zejména díky tvrdému tréninku v 
hodinách TV. 
1. místo – Dlabaja Lukáš 
2. místo – Preguzová Nela 
3. místo – Medusova Lucie, Adam Alexy 
 
 

 

 
V. Dostálová. 2. tř. 

 
J. Nešporová, 7. tř. 



Chráníme mořské želvy 
Projekt je zaměřen na Indonésii, kde se vyskytuje 6 ze 7 druhů současných mořských želv a kde 
jsou stále pod velkým tlakem a hrozí jim vyhynutí. Počty mořských želv klesly za posledních 70 let 
v Indonésie o více než 90 %. Žáci 8. třídy se rozhodli pomoci nejenom zpracováním informačních 
plakátů, ale i formou peněžitého příspěvku do Hodonínské Zoo, která se zabývá podporou 
mořských želv v Indonésii. 
 
Den Linky 155 
Naši žáci se zúčastnili v Hodoníně akce s názvem Den Linky 155. Přes nepříznivé počasí, se žáci 
dozvěděli spoustu užitečných informací týkající se první pomoci. Všichni žáci si vyzkoušeli první 
pomoc na figurínách s použitím reálných přístrojů. Následovala prohlídka sanitek, jak těch 
současných, tak také sanitek využívaných v dřívějších dobách. Akce měla kladné ohlasy u všech 
zúčastněných dětí. 
 
Poznávej vědu 
V pondělí 20. května proběhla ve škole již 2. putovní 
výstava fyzikálních a chemických pokusů. Zorganizovala 
ji slovenské agentura Spoznávaj vedu, o.z. Žáci měli 
možnost na vlastní kůži pocítit teplotu „suchého ledu“, 
vyrobit si sycenou minerální vodu, poznat rychlost 
„vystřelené rakety“ případně vyrobit „sloní pastu“. 
Všechny pokusy souvisely s výukou fyziky a chemie a 
byly pro žáky příjemným zpestřením výuky. 
 
Dopravní hřiště v Hodoníně 
S blížícími se prázdninami je potřeba si osvěžit dopravní 
znalosti. K tomu nám pomáhá projekt Dopravní výchova, 
kde si naši čtvrťáci v testech ověřili teorii, kterou si záhy 
procvičili při jízdách. Letos poprvé naši žáci zavítali do 
Hodonína na cvičné dopravní hřiště, kde nám policisté 
přichystali silnice a křižovatky. Nechyběl ani kruhový 
objezd. Celá dopravní výchova se nesla v duchu soutěže. 
Na závěr žáci získali průkaz cyklisty. Vše se obešlo bez 
zranění, tak snad to tak také bude i na skutečných 
silnicích. 
 
Atletické přebory Podluží 
Na konci května se vybraní žáci zúčastnili atletických přeborů regionu Podluží v Lanžhotě. 
Soupeřili zde s žáky z Lanžhota, Tvrdonic, Moravského Žižkova, Moravské Nové Vsi, Prušánek i 
sousedních Lužic, a to hned v několika disciplínách: běh, skok daleký, vrh koulí či hod kriketovým 
míčkem. Ve velké konkurenci se nám podařilo vybojovat hned několik drahých kovů.  
Zlato:   2x T. Pitzingerová, Z. Fialová, N. Dlabalová, D. Csápai, M. Iršová 
Stříbro:  T. Horňáčková, N. Dlabalová, L. Pavka, J. Vričan 
Bronz:  D. Lekavý, J. Krásný, Z. Fialová, A. Michálek 
 
ZOO Hodonín – výlet Školní družiny 
Příjemné letní počasí nás provázelo dne 23.5.2018 na 
náš výlet do ZOO Hodonín. Jelikož jsme měli 
domluvený naukový program, čekala nás příjemná 
paní Vavrysová, která měla pro nás nachystaný 
výukový program s krmením malých zvířátek. Velmi 
nás zajímalo malé klokaní mládě, malá kůzlata a 
tygří mládě. Těšili jsme se na pavilon ryb a nejvíce 
na žraloka. Povykládali si s opičkami v pavilonu 

 
Školní družina v ZOO 

 

 
E. Chovancová, 7. tř. 



opic. Po zhlédnutí zvířátek se nakupovalo občerstvení a malé suvenýry. Nakonec nám zbyl čas si 
pohrát i na dětském hřišti. Děkujeme paní Vavrysové za příjemně strávené odpoledne. 
 
Úspěchy našich žáků v letošním školním roce 
 
Ztraceni v čase Petry Braunové             
Literární a výtvarná soutěž “Ztraceni v čase Petry 
Braunové”, Městská knihovna Hodonín, literární 
soutěž “Milá Petro”, žáci loňské 4. třídy - 1. místo 
- Anna Marie Zykmundová , 2. místo - Michal 
Ilčík. 
 
BRLOH – Brněnská logická hra              
Velké finále zábavné týmové soutěže, Gymnázium 
Brno, třída Kapitána Jaroše, dvoučlenný tým 
„Klan Zelených Vajec“ ve složení Vít Bohunský a 
Jan Bušek, kategorie základních škol – 6. místo. 
 
Soutěž v Anglickém jazyce            
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola, 
Hodonín, kategorie II.A, Vít Bohunský, 8. třída – 3. místo. 
 
Mé toulky za zvěří 
Výtvarná soutěž ČMMJ OMS Hodonín, II. kategorie, Veronika Kočvarová, 2. třída – 1. místo. 
 
Matematická olympiáda 
Okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z8, Hodonín – Vít Bohunský, 8. třída – 1. místo. 
 
Velká Morava 
Kategorie mladší dívky 6 – 7 let – Tereza Horňáčková, 1. třída – 3. místo. 
Kategorie mladší dívky 8 – 9 let– Terezie Pitzingerová, 2. třída – 2. místo. 
 
Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého             
36. ročník pěvecké soutěže mladých zpěváků lidových písní, Hodonín –  Alžběta Kudrnová, 1. třída 
– 2. místo, Adéla Hradilová, 1. třída – 3. místo. 
 
Pythagoriáda 
Okresní kolo matematické soutěže, Hodonín - Vít Bohunský, 8. třída – 3. místo. 
 

POZVÁNKA 
 

Absolventské divadlo „Rychlé šípy“ 
čtvrtek 21. 6. 2018, 17.00 hodin, KD Mikulčice 

 
 
 

 
V. Kočvarová, 2. tř. 
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