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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 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 zdarma 

ovoce, zeleninu či ovocné šťávy. 

 

 

Informace pro rodiče 
11. 10.      Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky 

1. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků  

22. 11.  Třídní schůzky 
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Pestrý začátek školního roku 
7. 9.     Celoškolní projekt “Dny bezpečí” 

11. 9.      Dýňové pondělí 

24. – 26. 9.  Sběr papíru   

25. 9.    Svatováclavský turnaj 

26. 9.   Etické dílny 

26. 9.      Evropský den jazyků 

27. 9.      Akropole cross 

27. 9.      Velkomoravský den s archeologem, 4. třída 

4. 10.   Veletrh vzdělávání, Hodonín, 8. a 9. třída 

12. 10.  Etické dílny 

12. 10.  Ukliďme si Mikulčice 

31. 10.  Halloweenské učení 

5. 12.   Čertovské učení 

11. 12.  Vánoční dílnička 

 

 

Úspěchy našich žáků 
Jen začal nový školní rok, můžeme se opět pochlubit drobnými úspěchy. Těsně před 

koncem minulého školního roku došlo k vyhlášení výsledků dvou soutěží, kterých se 

naši žáci zúčastnili a zabodovali. 

 

Máme rádi přírodu – 1. místo – Laura Fialová, 4. tř.  

(kategorie ZŠ 1.-3. tř., malba, kresba) 

Výtvarná soutěž „Tajemno“ – Městská knihovna Hodonín – vítězové žáci 2. třídy. 

 

Dýňové pondělí 
"Dýňové pondělí" proběhlo v pondělí 10. září. Od rána se hlavní vchod školy pomalu plnil krásnými 

strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešlo 140 dětí a rodičů, kteří přišli svého 

strašáka rozsvítit či podpořit ostatní kamarády. Při večerním zapalování proběhlo tradičně také první 

hlasování. 

 

Výsledky 2018: 
 

1. místo  - Zuzana Rampáčková (3.tř.) - dýně "Ježek" 

2. místo  - Zora Procházková (2.tř.) - dýně "Kočka" 

3. místo  - Matěj Domanský (3.tř.) - dýně "Hřbitov" 

 

 

 



   Školní  útržky 
 

Naše podzimní akce a úspěchy  
 

Tajemné příběhy 
Chcete potkat strašidla? Vydejte se do Městské knihovny  

v Hodoníně! Čeká vás Hejkal a Bílá paní od žáků 2. třídy naší 

školy, za které získali 1. místo. Emily Kurková ze 3. třídy se 

umístila se svým strašidlem na 2. místě a Daniela Vričanová 

z 5. třídy napsala strašidelný příběh Tajemná knihovna, který 

byl oceněn 3. místem. Všechna vítězná díla z naší základní školy 

a 200 dalších jsou vystavena ve výstavním sále Městské 

knihovny Hodonín.  

 

 

Sběr papíru 
V letošním roce děti a žáci nasbírali celkem 13 400 kg papíru. 

 

 

Anglický týden s rodilým mluvčím 
Stejně jako v loňském roce, tak i letos naše 

škola využila nabídky Jazykové školy Moravia 

a v týdnu od 12. do 16. 11. uskutečnila Anglický týden s rodilou mluvčí z Jižní 

Afriky. Pro žáky 5. – 9. ročníku to byl velmi přínosný týden. Paní Tosca Joubert jim 

přiblížila angličtinu formou zábavných her, písní, diskusí. Žáci měli možnost 

vyzkoušet si své znalosti a schopnosti vyjadřovat se v anglickém jazyce na vlastní kůži. 

 

 

Soutěž “Vícejazyčnost je bohatství” 
Žákyně 8. ročníku Annika Dannler a Erika Chovancová se zúčastnily VI. 

ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce” 

Vícejazyčnost je bohatství”. Ve své kategorii získaly ocenění za vynikající 

účast. Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 500 dětí z 35 škol a dalších 

organizací z celé České republiky. Slavnostní předání cen proběhlo 23. listopadu 

v Domě národnostních menšin v Praze.  

 

 

MENSA ČR – Logická olympiáda 
Ze základního internetového kola se do krajského kola 

z naší školy úspěšně probojoval Vít Bohunský, 9. třída. 

V Brně pak 2. listopadu vybojoval 2. místo a postup  

do republikového finále Celorepublikové finále Logické 

olympiády proběhlo 26. listopadu v Praze v prostorách 

Míčovny Pražského hradu. Z 65 účastníků získal ve své 

kategorii krásné 7. místo.  

 

 

 

 



Brloh 
I v letošním roce se naši žáci zúčastnili soutěže 

Brloh. Brloh je týmová soutěž plná logických 

her a úkolů určena žákům základních škol a 

nižších gymnázií. Podporuje ji a zaštiťuje 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně a její Ústav matematiky a statistiky. Žáci 

z naší školy se jí zúčastnili již po čtvrté. 

Tentokrát z naší školy bojovaly dva týmy: 

Rufíci (A. Fiala, D. Kos a V. Bohunský) a 

Brokolice (S. Bělohoubková, N. Ševelová, D. 

Turzíková a M. Iršová). Během soutěže žáci 

měřili své síly s dalšími 655 týmy z Česka  

a Slovenska. V celkovém pořadí základních škol Jihomoravského kraje tým „Rufíci“ obsadil  

13. místo a tým „Brokolice“ 34. místo. 

 

 

 

Plánujeme 
17. 12. Exkurze do Planetária, Brno, 1. a 2. třída 

20. 12. Exkurze do Planetária, Brno, 4. třída 

20. 12. Krmení zvěře 

21. 12. Zpívání u vánočního stromku 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 

7. – 11. 1. 2019 Lyžařský výcvikový kurz, Kouty nad Desnou, 7. třída 

8. 1. – 19. 3. 2019 Plavecká výuka, Hodonín, 2. a 3. třída štěstí, 

 

 

 

 

 a 

úspěchů v novém roce Vám 

 

 



 

 Školní útržky 
 

březen 2019 
Do nového roku s elánem 😊 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

„V pondělí 7. l. se sedmá třída sešla u budovy Základní 

školy Mikulčice i se svými mohutnými zavazadly. 

Jakmile jsme se rozloučili s rodiči, naskládali jsme kufry, 

batohy a lyže do autobusu, tak nám začala nepříliš dlouhá 

cesta do Koutů nad Desnou. Když jsme dojeli a uklidili 

věci do našich útulných pokojů, oblékli jsme se a vyrazili 

na svah. Tam jsme se těžce nasoukali do lyžáků a nasadili 

lyže, což nám zabralo čtyřicet pět minut.“ Dominika 

Turzíková 

 

„Ve středu byl den o něco zajímavější. Dopoledne jsme 

měli klasický výcvik. Odpoledne jsme však nelyžovali, 

vyrazili jsme do Ski areálu Kouty nad Desnou. Prohlédli 

jsme si ho a po cestě tam jsme se vyfotili s perníkovou 

chaloupkou. Dali jsme si nejlepší pizzu a pití. Moc se 

nám tam líbilo.“ Nicol Ševelová   

 

Plavecký výcvik 

Rok se s rokem sešel a už je tu zase plavání. Žáci 2. a 3. 

třídy se proměnili v plaváčky. Vlastně po loňském kurzu jsou už z většiny třeťáků ostřílení mořští 

vlci. První hodina je ale jedna z nejoblíbenějších. Nejdříve jsme plavčicím ukázali, co umíme.  

A pak nastala ta nejočekávanější chvíle – čas na volné plavání plné plaveckých hraček, dovádění  

a neřízeného cachtání. Hezky nám to začalo. 

 

Planetárium Brno 

Dne 29. 1. se žáci zúčastnili exkurze do Planetária v Brně. 

Program s názvem „Planety: Cesta Sluneční soustavou” 

seznámil žáky se zajímavostmi osmi základních planet 

Sluneční soustavy, se základními typy souhvězdí, včetně 

těch, které můžeme vidět z České republiky a ostatními 

vesmírnými tělesy. Tato vesmírná exkurze se žákům 

velmi líbila. 

 

 

 

Recitační soutěž 

Ve čtvrtek 31. 1. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Přihlášeno bylo 25 mladých recitátorů  

ve dvou soutěžních kategoriích. V první kategorii soutěžili žáci 1., 2. a 3. třídy. Nejmladší prvňáčci, 

kteří si vůbec poprvé vyzkoušeli, jaké je to vystupovat před zvědavým obecenstvem, se zhostili 

 
R. Bílský, 3. tř. 

 



svého úkolu bez výrazné trémy a podali skvělé výkony. Obzvlášť velký potlesk od všech dětí si 

vysloužil Vojtěch Maláník s básní, kterou mu složil tatínek. Druhá soutěžní kategorie, složená 

z recitátorů ze 4. a 5. třídy, byla okořeněna hereckým vystoupením Matyáše Bělohoubka. 

Poděkování patří paní Šimčíkové a dětem z Hudebního kurzu za krásné kulturní vystoupení. 

Výsledky školního kola recitační soutěže: 

 

První kategorie: 1. - 3. třída 

1. Zora Procházková 

2. Alžběta Kudrnová,  

Adéla Hradilová 

3. Vojtěch Maláník 

 

Druhá kategorie: 4. - 5. třída 

1. Matyáš Bělohoubek 

2. Mikuláš Novák 

3. Pavel Pazourek 

 

 

Sportovec pololetí 

Dne 31. 1. jsme vyhlásili nejlepší sportovce uplynulého pololetí v rámci Mikulecké sportovní ligy. 

Všem žákům jsme průběžně počítali body za účast a výsledky během všech sportovních akcí, 

kterých se zúčastnili. Na třetím místě se umístili Zuzana Fialová (4. třída) a Tereza Horňáčková  

(2. třída), druhé místo obsadil Dominik Csápai (8. třída) a absolutní vítězkou se stala Terezie 

Pitzingerová (3. třída). Veškeré statistické zpracování provedl náš vrchní rozhodčí Jan Bělohoubek, 

za což mu patří velké poděkování. 

 

Fit testy tělesné zdatnosti žáků 

Ve středu 6. 2. se konaly FIT testy, které mapují všeobecnou sportovní zdatnost žáků 

prostřednictvím těchto disciplín: Hluboký předklon, skok z místa, stoj – vzpor – stoj, kliky, leh – 

sed, člunkový běh. Nejvíc bodů získali žáci Tobiáš Rech  (1. třída, 97 bodů), Matěj Domanský   

(3. třída, 108 bodů), Matěj Urbánek  (4. třída, 97 bodů), Michal Ilčík  (6. třída, 92 bodů), Ondřej 

Horák  (8. třída, 95 bodů), Dominik Csápai  (8. třída, 93 bodů), Lucie Medusová  (9. třída, 107 

bodů), Dominik Sebastian Pytel  (9. třída, 95 bodů), Agáta Jozífková  (1. třída, 90 bodů), Liběna 

Bušková  (3. třída, 106 bodů), Sára Veselková  (5. třída, 107 bodů), Nikol Sedláková  (6. třída, 97 

bodů), Markéta Iršová (7. třída, 93 bodů). 

 

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 

Ve čtvrtek 7. 2. proběhla beseda se spisovatelkou 

Michaelou Fišarovou. Paní Fišarová s sebou 

přivezla na ukázku všechny své knihy. O každé 

nám něco pověděla. Z některých nám i četla. 

Nejlepší ale byla dramatizace, kterou nám 

předvedla s hercem a manažerem Miroslavem 

Reilem. Bylo to velmi napínavé i legrační. Děti 

měly po besedě možnost si některé knihy 

zakoupit a nechat od autorky podepsat. Nejvíce 

nás zaujaly knihy Náš dvůr má tajemství, 

Kamínek, Nikolina cesta a Kája a Claudie: Hra 

na štěstí. Autorka byla velmi milá a trpělivá. 

Každému do knížky napsala osobní věnování. 

 

 

 

 

 
V. Salajková, 3. tř. 



Výstava Titanic 

V pátek 8. 2. se žáci 5. a 6. třídy zúčastnili výstavy Titanic v Brně, kterou zhlédly miliony 

návštěvníků po celém světě. Atmosféru Titanicu dokonale přiblížily věrné rekonstrukce kajut  

i francouzské kavárny. Výstava obsahovala i originální exponáty, které byly vytaženy ze dna 

oceánu, například porcelán, nábytek, 

šperky, kabelky, oblečení. Žáky nejvíc 

zaujala možnost dotknout se ledovce a také 

vyfotografovat se na přídi lodi. Velmi 

napínavý byl i úplný závěr výstavy,  

kdy žáci zjistili, zda osoba, jejíž palubní 

kartu při vstupu dostali, přežila či nikoliv. 

 

Novoroční turnaj ve florbalu 

V pátek 8. 2. proběhl druhý ročník Novoročního turnaje ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo 30 žáků  

z druhého stupně, kteří byli rozděleni do 6 týmů. Konečné výsledky turnaje: 1. místo Goulí,  

2. místo Ševci a 3. místo Kometa. Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Michálek a nejlepší 

hráčkou Tereza Konečková. 

 

Neztratit víru v člověka 

V tomto školním roce se naše škola opět 

zúčastnila projektu „Krokus“ a téma 

rozšířila o putovní výstavu „Neztratit víru 

v člověka – protektorát očima židovských 

dětí“. Putovní výstavu škole zapůjčilo 

Židovské muzeum v Praze. Na dvaceti 

panelech se návštěvníci mohou seznámit 

s osudy šesti židovských dětí od roku 1938 

do roku 1945. Naši žáci výstavu rozšířili o 

drobné dekorace s židovskou tématikou 

(hvězdy, věnec, krokusy apod.) a obrázky 

židovských dětí. Žáci 8. třídy se pak stali 

průvodci celou výstavou, pro žáky 

ostatních tříd si připravili řadu pracovních listů a pěkný komentář výstavy. V menších skupinkách 

všechny žáky výstavou provedli a řekli nám spoustu zajímavých informací o osudech židů během  

2. světové války. 

 

 

Slavíček  

Dne 21. 2. se konala ve školní družině veřejná soutěž Slavíček. Dvacet zpěváčků z 1. stupně ZŠ se 

snažilo zaujmout porotu a získat nejlepší umístění. 

 

Kategorie ml. žáků 

1. místo Zora Procházková, 2. tř. 

2. místo Alžběta Kudrnová, 2. tř. 

3. místo Kateřina Hubačková, MŠ, Andrej Jílek, 1. tř. 

 

Kategorie st. žáků 

1. místo Matěj Bělohoubek, 4. tř. 

2. místo Silvie Zelená, 4. tř. 

3. místo Mikuláš Novák, 5. tř. 

 

 

 

 

 

 
V. Rehortová, 3. tř. 



Zdravé zoubky 

V pátek 1. 3. zavítaly za našimi prvňáčky 

prodavačky z DM drogerie v Hodoníně  

a povídaly si s nimi o tom, jak se správně 

ošetřují zoubky. Přinesly dětem zábavné 

pracovní listy. Potom jim půjčily velké 

umělé zuby a kartáčky a ukazovaly jim, jak 

se mají správně čistit zoubky. Byla to 

velká legrace. Potom se děti podívaly  

na pohádku „Jak Hurvínka bolely zuby“. 

Na závěr dostaly dárečky – balíčky se 

zubní pastou pro děti a kartáček na zuby. 

 
Staré pověsti české aneb Pernštejni  

Ve středu 27. února nás přijeli navštívit se svým představením herci z divadelního seskupení 

Pernštejni. V letošním roce si pro nás připravili historické představení na téma Staré pověsti české. 

Žáci tak mohli spatřit, jak lidé té doby žili, jak se oblékali, jak mluvili, jak se chovali apod. Vybraní 

žáci si v představení i zahráli. Celé divadlo bylo prokládáno celou řadou historických, zeměpisných 

i hudebních informací. Po představení se mohli žáci s herci vyfotit a prohlédnout si některé 

kostýmy, zbraně či loutky. Největší úspěch měl kanec z pověsti o Bivojovi. 

 

Naše úspěchy 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce:  

Vít Bohunský, 9. třída – 4. místo 

Okresní kolo Matematické olympiády:  

Vít Bohunský, 9. třída – 1. místo (postup  

do krajského kola), Jiří Bešta, 5. třída – 5. místo  

a Matěj Veselý, 5. třída – 10. místo 

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce:  

Vít Bohunský, 9. třída – 1. místo (postup  

do krajského kola) 

 
Co nás čeká  

12. 3.  Krajské kolo Soutěže v Aj, Brno 

13. 3.   Přednáška Holocaust 

13. 3.  Beseda v místní knihovně, ŠD 

19. 3.  Krajské kolo Matematické olympiády, Brno 

21. 3.  Lužická laťka 

22. 3. Matematický klokan 

25. 3.  Návštěva Úřadu práce Hodonín, 8. třída 

29. 3.  Noc s Andersenem 

30. 3. XV. regionální přehlídka dětských souborů na Podluží, Dolní Bojanovice 

2. 4.  Návštěva Městské knihovny, Hodonín 

4. 4.  Běh Malá Morava 

6. 4.  Běh Velká Morava 

16. 4.  Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ 

2. 5  Zápis dětí do MŠ 

7. 5. Hrajeme si s maminkami 

14. 5.  Veřejná prezentace absolventských prací žáků 9. třídy 

20. 6.  Absolventské divadlo 

 
T. Pazourek, 2. tř. 

 
M. Pazourek, 2. tř. 



 

Školní útržky 
Červen 2019 

 
Školní akce a projekty 

 
Anglický týden s rodilým mluvčím 
Pro velký zájem ze strany žáků i učitelů jsme již potřetí 
kontaktovali jazykovou školu Moravia v Hodoníně se žádostí 
o uskutečnění tzv. Anglického týdne v naší škole. Celý týden 
od  4.  3.   do   8.  3.   probíhala  výuka  anglického   jazyka    
v ročnících 5. – 9. pod vedením rodilé mluvčí paní   Katariny 
V. Gortové z Austrálie. Během pár chvil bylo zřejmé, že paní 
Katarina je velmi zkušená lektorka. Svým optimistickým 
přístupem si žáky ihned získala, žáci se ochotně zapojovali  
do rozhovorů i dalších aktivit. Za všechny lze říci, že se nám 
výuka   velmi   líbila    a těšíme    se    na    další    spolupráci 
s jazykovou školou. 

 

Světový den Downova syndromu 
Na den 21. 3. připadá každý  rok Světový 
den Downova syndromu. Toto datum není 
vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž 
vyznačuje jedním přebývajícím 
chromozomem 21. Někdy se také označuje 
tento syndrom jako trizomie 

 
 
 
 

Šimon Veselý, 3. tř. 

21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem 
mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3. Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. 
Ty totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomů, a pokud jsou pruhované, pak připomínají i 
jejich strukturu. 

 
Soutěž The Project Explore Competition 
Žáci naší školy se opět zapojili do anglické soutěže The Project Explore Competition. Letošní téma 
bylo The ancient statue (Starověká soška), kdy žáci zhlédli krátký příběh a jejich úkolem bylo 
dokončit příběh vytvořením vlastního komiksu. Na hodinách anglického jazyka i výtvarné výchovy 
všichni žáci 6. – 9. třídy zpracovávali své nápady. Touto aktivitou si procvičili angličtinu zase 
trochu jiným způsobem, a jak se ukázalo, pro žáky velmi zábavným. V celorepublikové soutěži naši 
žáci obsadili 3. místo. 

 
Noc s Andersenem 
19. ročník Noci s Andersenem se nesl ve znamení Ferdy Mravence. Ve škole se 
otevřela stanoviště „Ferdův slabikář“, „Cvičiště v mraveništi“, „Ferdova 
kuchyně“ (s mikuleckým „hod dogem“) a stanoviště „Brouk Pytlík, práce všeho 
druhu“. Nechybělo ani večerní pyžamové focení. Ráno nás pak čekala rozcvička 
a výtečná snídaně. Buchty od maminek jsou prostě nejlepší! 



Čarovné barvy země 
Čarovné barvy země je soutěžní projekt Masarykova muzea 
v Hodoníně. Do soutěže také letos posíláme výtvarné práce 
našich žáků. S přírodními barvami a materiálem letos  
tvořili žáci druhé třídy pod výtvarným vedením paní 
učitelky Makuderové. Výtvarné práce budou vyhodnoceny  
a následně vystaveny na Slovanském hradišti v  
Mikulčicích. 

 

Zdravověda 
Ve dnech 10. 4. a 17. 4. byla pro I. a II. stupeň připravená 
přednáška, zaměřená na základy první pomoci pod vedením 
p. Jurkovičové z OS ČČK Hodonín. Žáci se seznámili se 
základy první pomoci, resuscitací a získali praktické 
dovednosti v obvazové technice. Přednáška ČČK Hodonín 
paní Jurkovičové se žákům moc líbila. Ukazovali si různé 
obvazové techniky, masáže srdce 
nebo dýchání z úst  do  úst.  Na  závěr  každý dostal odznáček  Malý  zdravotník  a  třídní certifikát 
o absolvování zdravotnického kurzu. 

 
Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého 
V neděli 28. dubna proběhl 37. ročník soutěže mladých zpěváků 
lidových písní Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého. Akce se 
uskutečnila v Domě kultury Hodonín. Zpěváky doprovázela celým 
program cimbálová muzika CM OLiNa. Soutěže se zúčastnili i naši 
žáci. 
Do velkého finále se prozpívali Adéla Hradilová, Zora Procházková, 
Alžběta Kudrnová a Štěpán Šmíd. Na medaile pak dosáhli dva: 3. 
místo  -  Štěpán  Šmíd   (1.   tř.),   2.   místo   -   Alžběta   Kudrnová   
(2. tř.). 

 

 
 

Lucie Nevrlá, 2. tř. 

Marcipán 
Poslední dubnový den si každý žák z 1. stupně mohl pro svou  
maminku vyrobit drobnou sladkost z marcipánu. Sami jsme měli 
možnost  ochutnat, tvořit, zdobit. Byla  to  zábava.  Třešinkou  na dortu 

pak bylo nakupování hotových výrobků či materiálu pro další domácí tvoření. 
 
Dentální hygiena 
V pátek 24. 5. za prvňáky přijela dentální hygienistka, která je učila, jak se správně čistí zoubky, 
proč  se  kazí,   kolik   jich  vlastně   v  puse   je   a   dokonce   každému   věnovala   zubní  kartáček 
a omalovánky. 

 
Čtení v MŠ 
V rámci spolupráce základní a mateřské školy se naši 
druháci      a       čtvrťáci       vydali       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. 

 
 
 
 

Tereza Horňáčková, 2. tř. 



Úspěchy našich žáků v letošním školním roce 
Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo: Vít Bohunský, 9. třída – 6. místo 
Soutěž v Anglickém jazyce - krajské kolo: Vít Bohunský, 9. třída 7. místo 
Matematická olympiáda - krajské kolo: Vít Bohunský, 9. třída – 12. místo 
Matematický klokan, kategorie Kadet – Vít Bohunský, 9. třída – nejlepší 
řešitel okresu Hodonín 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo: 
tým - S. Veselková, K. Vlčková, M. Veselý, P. Štursa (5. tř.) – 3. místo, 
tým - D. Valuch (8. tř.), S. Pytel, N. Kvintová, N. Solničková (9. tř.) - 2. místo 
Okresní soutěž Hlídka mladých zdravotníků - kroužek Mladý zdravotník - 4. místo 
Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého - 37. ročník pěvecké soutěže mladých zpěváků lidových 
písní – 3. místo - Štěpán Šmíd (1. třída),  2. místo - Alžběta Kudrnová (2. třída) 

 
 

POZVÁNKA 

Absolventské divadlo „Eva tropí hlouposti“ 
čtvrtek 20. 6. 2019, 17. 30 hodin, KD Mikulčice 

Jako předskokan vystoupí 
Divadelní společnost „Druháci“ s minioperou Budulínek¨ 
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