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Organizace školního roku 2020/2021 
Ředitel školy:   Mgr. Michal Bešta 
Zástupkyně ředitele:  Mgr. Renata Holá 
Účetní školy:   Hana Křivová 
 

 

Základní škola 
I. třída:  Mgr. Blanka Prátová  
II. třída:   Mgr. Lenka Fialová  
III. třída:   Mgr. Slávka Řehánková 
IV. třída:   Mgr. Vladimíra Makuderová 
V. třída:   Mgr. Dana Bohunská 
VI. třída:  Mgr. Hana Strnadová 
VII. třída:   Mgr. Jiří Salajka  
VIII. třída:   Mgr. Adriana Koláčková 
IX. třída:  Mgr. Petr Hrubý 
 

Asistenti pedagoga:  Bc. Martina Mikušíková 
              Bc. Ivona Hépalová 
  Monika Hnátková 
  Hana Mikulicová 
  
Vychovatelky ŠD: Anna Nezvalová – 1. oddělení 

   Hana Mikulicová – 2. oddělení 
  Bc. Ivona Hépalová – ranní družina 
 

Netřídní učitelé:  Mgr. Barbora Salajková 
  Mgr. Jitka Al Farová  

  Bc. Martina Mikušíková 
 

 

Výchovný poradce:   Mgr. Jiří Salajka 
Školní metodik prevence: Mgr. Hana Strnadová 
Školní speciální pedagog: Mgr. Barbora Salajková 
  

Školník:     Radek Maxa 
Uklízečky:    Světlana Janečková 

Gabriela Maláníková 

 

 

 

Školní družina 
Provozní doba 
ráno: 6.45 – 7.45 hod. (pouze přihlášení žáci) 
odpoledne: 1. oddělení - 11.40 - 16.00 hod., 2. oddělení - 11.40 - 

15.00 hod. 
 

 
 

 
V. Kočvarová, 5. tř. 

 

 



Mateřská škola 
Vedoucí učitelka:   Bc. Olga Esterková  
Učitelky:  Mgr. Magda Chocholáčková 
   Eliška Kopková 
   Bc. et Bc. Magdaléna Čerešnová  
   Kateřina Kúřilová 
   Jana Laštovková 
Školnice:   Barbora Jaborníková 
Uklízečka:   Veronika Munduchová 

 
Školní jídelna 
Vedoucí:   Helena Nosálová 
Kuchařky:   Irena Zelená 
                    Milena Glombíčková 
  Gabriela Maláníková 
                    Bohunka Rehortová 
  Veronika Munduchová 
 

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. Obědy si rodiče odhlašují sami. Na způsobu platby je nutné se domluvit s 

vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky. 
 

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.: 1. od. 736 635 436  e-mail: sdmikulcice@seznam.cz 

          2. od. 702 157 893 
 

Školní bufet  
Provoz školního bufetu je až do odvolání pozastaven z důvodu hygienických a protiepidemických opatření. 
 

Informace pro rodiče 
8. 10.      Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky 
12. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků  
19. 11.   Třídní schůzky 
 

Pestrý začátek školního roku 
14. 9.      Dýňové pondělí 
24. 9.  Dny bezpečí 
25. 9.      Evropský den jazyků 
říjen  Logická olympiáda 
23. 10.  Matematický klokan 
2. 11.   Halloweenské učení 
4. 12.   Čertovské učení 
 
Naši prvňáčci 

V úterý 1. září 2020 zahájilo školní docházku v 1. třídě 23 žákyň a žáků. Letošní slavnostní uvítání bylo zcela 

jiné, než jsme dosud zažili. Vzhledem k současné situaci totiž všichni měli roušky či štít. Děti i rodiče přivítala 

paní učitelka společně s panem ředitelem, panem místostarostou, paní zástupkyní a paní vychovatelkou. 

Přejeme všem prvňákům hodně úspěchů, radosti a nových zážitků ve škole. 

 
Š. Veselý, 5. tř. 

 

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

Podzim ve škole  
 

 

Dýňové pondělí 
"Dýňové pondělí" v tomto školním roce proběhlo 14. září. Od 

rána se hlavní vchod školy pomalu plnil krásnými strašáky a 

dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešla spousta dětí i 

rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit ostatní 

kamarády. Při večerním zapalování se uskutečnilo tradičně také 

první hlasování a focení dětí, které na večerní zapalování 

dorazily. V úterý proběhlo hlasování všech žáků školy a dětí 

z mateřské školy. Poté byly hlasy sečteny a toto jsou letošní 

vítězové: 

1. místo  - Adélka Dlabajová (MŠ) - dýně "Vesnička" 

2. místo  - Zuzana Rampáčková (5. tř.) - dýně "Velká sova" 

3. místo  - Matěj Domanský (5. tř.) - dýně "Koloušek" 

 

“Pro Dýňové pondělí jsem s kamarádkou vyřezala z obrovské 

dýně Lesního ducha, trvalo nám asi dvě hodiny, než jsme ho 

vydlabaly a dozdobily. Byly jsme se svým dílem spokojeny. ” 

      (L. Michálková  a K. Bílíková, 4. tř.) 

 

Z tej našej zahrádky 
Letos jsme přijali tradiční pozvání na zahrádkářskou výstavu. Tento rok jsme sice nemohli nic 

ochutnávat, ale bylo to hezké. Byly tam zajímavé odrůdy a barvy hroznů, jablek, hrušek a rajčat, které 

jsme většinou ani neznali. Měli tam i zajímavé dýně a různé druhy květin. Součástí byla výstava 

kaktusů, z které jsme si jeden odnesli na památku do třídy. Součástí výzdoby byly i obrázky dětí a my 

jsme také přispěli. 

 

“V pondělí 21.9. 2020 jsme se šli podívat na výstavu Z tej našej zahrádky. Překvapilo mě, že jsem tam 

našla vystavená jablka s mým jménem, odrůdu neznám, ale byla pěkně vyleštěná. ”          

(Z. Procházková, 4. tř.) 

 

Dny bezpečí 
Ve čtvrtek 24. září nám ve škole nešla elektřina. To nám ale vůbec nevadilo a do výuky jsme si zařadili 

projekt Dny bezpečí. Opět jsme si pečlivě připomněli všechna důležitá telefonní čísla. A  zaměřili jsme 

se na různé mimořádné události. Vysvětlili jsme si, co to je. Uvedli několik známých událostí. A 

společně jsme diskutovali o tom, co dělat, když taková situace nastane. 

 

 

Den jazyků 
V pátek 25. září část dne probíhal projekt Den jazyků. Protože naším aktuálním cizím jazykem je 

angličtina, zaměřili jsme se na ni. Zkusili jsme si matematický diktát. Vytvořili ve skupinách zajímavé 

vlastní slovníčky a zavzpomínali na slavné britské památky, zajímavosti či osobnosti. Nechybělo ani 

tradiční malování britské vlajky a práce s počítačem, kde jsme vyhledávali některé informace. 

 

 

 
E. Kurková, 5. tř. 



Záložka do knihy 

Naše škola se opět přihlásila do akce "Záložka do knihy". Letošní téma je 

"Radost ze čtení ukrytá ve verších nebo v próze". Děti vytvořily záložky, 

které odkazují na nějakou veselou knížku, kterou četly. Kvůli koroně se 

letos záložky nikam neposílají. Posíláme pouze jejich fotky, aby naši 

kamarádi na Slovensku věděli, že na ně myslíme. 

 

EKO kalendář 
Naše škola opět ve spolupráci s obecním úřadem vytvořila pro 

spoluobčany EKO kalendář neboli Kalendář svozů. Děti do něj z domova 

malovaly a posílaly krásné obrázky. 

 

Distanční výuka 
Od vypuknutí pandemie už uběhl téměř rok, v jehož průběhu se naše 

společnost musela naučit vyrovnávat s mnohými změnami. Školního 

prostředí se tyto změny dotkly velmi citelně; děti i učitelé byli nuceni ze 

dne na den změnit styl své práce a pro některé z nich to jistě nebylo jednoduché. Všichni jsme se však 

snažili, jak nejlépe jsme mohli, a tak si troufám říct – za sebe, kolegy i žáky, že jsme si s distanční 

výukou u nás ve škole nakonec poradili opravdu dobře. Nyní se nám po šesti týdnech vzájemného 

odloučení škola zase otevírá a většina dětí se na návrat do školy skutečně těší (ač by té představě asi 

nikdo z nich ještě vloni nevěřil). 

To, že se dopady současné epidemiologické situace dotýkají každého z nás, dokazují i slohové práce 

žáků, kteří téma pandemie do svých výtvorů často (a zcela přirozeně) zařazují.  

(Barbora Salajková) 

 

Dopis Harrymu Potterovi 

„Ahoj Harry, jak se máš? Já se mám dobře. Jmenuji se Silvie Zelená, jsem normální holka, která chodí 

do šesté třídy. Ráda chodím ven s kamarádkami, moc ráda čtu nebo si něco kreslím. (…) Moc ráda 

bych se s Tebou seznámila a poznala Tě osobně. Velmi mě zajímá, jaké je to umět kouzlit. Proto bych 

Tě moc ráda pozvala k nám domů, abys viděl jak to vypadá u nás v České republice. Nechtěl bys mi o 

kouzlech něco říct? Vím totiž, že jsi veliký kouzelník, a o kouzlech se chci něco naučit. A jak je to v 

Tvé zemi? Taky máte lockdown? Nebo, nemáte nějaké kouzlo, co by tu světově známou nemoc 

zničilo? :D (…) Mám na Tebe velkou spoustu otázek a na všechny bych chtěla znát odpověď. Pokud 

můžeš, odpověz mi zpět na tento email :). 

Děkuji, s pozdravem 

Silvie Zelená“ (6. tř.) 

 

Dopis Gregovi (Deník malého poseroutky) 
„Ahoj Gregu, 
Jak se máš v době pandemie COVID-19? Nebaví mě, že se 

musím učit online. Je to nuda. Taky pořád nosit ty roušky na 

puse. A nesmíme chodit s kamarády ven. Ale mohu alespoň 

venčit psa. Taky si na zahradě dodělávám rozdělanou práci. 

Pomáhám uklízet půdu a zazimovávat zahradu. Taky 

mnohem více hraji hry na počítači. Nebaví mě, že je špatné 

počasí a nesvítí sluníčko. Doufám, že se brzo situace vylepší 

a budeme moct chodit každý den do školy. 
Měj se co nejlépe a napiš, jak zvládáš karanténu ty. 

Pozdravuj bratry Rodricka a Mannyho. A co další díl Deníku 

malého poseroutky? 
Sam Bařina“ (6. tř.) 
 

 
 

K. Tománková, 5. tř. 

 
B. Mokrohajský, 5. tř. 



Vzkazy z distanční výuky (čtvrťáci)  
Distanční výuka je super, ale ve škole je to mnohem lepší. 

Má to i jednu výhodu, že nemusíme vstávat tak brzy. Ve 

škole nás s holkama baví trhat a vyhazovat klukům 

vlaštovky a taky je honit po třídě. 

(M. Tesaříková) 

 

Chybí mi to, že netahám šíleně těžkou aktovku. A taky mi 

chybí kamarádky a paní učitelka, doma je to strašná nuda. 

Už se těším, až zase půjdu do školy. 

(A. Hradilová) 

 

Distančka není úžasná, ale není to zas taková hrůza, 

vidím tam kamarády a kamarádky a abych nezapomněla 

taky i paní učitelku, ale lepší je když se můžeme učit ve 

škole. Vždycky jsem říkala, že je škola hrozná, ale od teď 

si jí budu moc vážit. 

(A. Kudrnová) 

Volací škola je pro mě 

HRůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nemůžu zase nikoho  vidět naživo jako důkaz že jsme všichni zdraví. Chybí my i nějaké lumpárny, 

které jsme dělali před vchodem do jídelny nebo do školy. Těším se na vás až my  všichni budeme 

mrznout před školou a konečně se zase uvidíme !!!!!!!!!!!!!!!! 

(E. Nováková) 

Plánujeme 
4. 12. 2020  Čertovské učení – 1. stupeň (v rámci jednotlivých tříd)  
18. a 21. 12. 2020  Výprava do přírody na přikrmování zvěře a ptactva (v rámci jednotlivých tříd) prosinec 

2020  třídní kola Recitační soutěže 
únor 2021  Týden zdraví 
22. 4. 2021  Zápis žáků do 1. ročníku 
březen – duben 2021 Noc s Andersenem 
Březen 2021  Mé toulky za zvěří 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Š. Veselý, 5. tř. 

 
E. Kurková, 5. tř. 



 

Školní útržky 

březen 2021 

 
Škola 

Krmení zvířátek 
Přišlo mrazivé počasí, a tak druháci vyrazili do lesa přilepšit lesním zvířátkům. Přinesli  různé dobroty, 

jako třeba mrkve, jablíčka, zrní pro ptáčky… Pěkně to 

podkluzovalo a bez pádů by to nebylo ono…:-) 

MSL - Fit testy 
Vzhledem k zákazu sportovních činností ve škole jsme se 

tentokrát rozhodli umožnit otestování fyzické kondice 

žákům (případně i jejich rodičům) v domácím prostředí. Ve 

zdravém těle zdravý duch! V dnešní době to platí dvojnásob. 

Šlo samozřejmě o dobrovolnou aktivitu. Zapojilo se sice 

pouze 20% žáků, ale o to většími hrdiny jsou. Každého 

účastníka čeká odměna. Na slavnostní vyhlášení výsledků si 

počkáme, až se nám zase otevře škola. 

 

Kdybych měl/a kouzelnou hůlku 
Žáci 4. třídy napsali během distanční výuky spoustu 

krásných slohových prací. Malá ukázka: 

„Kdybych měla kouzelnou hůlku, tak bych odčarovala 

koronavirus, aby se už konečně otevřely školy, a uzdravila 

bych taky celý svět. Zařídila bych, abych mohla procestovat 

naši planetu např. Paříž, Brusel, Londýn apod. Mohla bych 

také procestovat celý vesmír. Ve škole by se vyučovací hodiny staly přestávkami a přestávky hodinami, 

protože se mi občas nechce učit. To bych ale mohla být hloupá, tak bych pomocí kouzelné hůlky 

zařídila, abych hloupá nebyla. 

Také bych vyčarovala, abych měla kočku a kocoura a měli by koťátka. Mám ráda totiž kočky. Ta kočka 

by se jmenovala Micka, protože je to nejznámější jméno pro kočky. Micka by měla hnědou srst. Kocour 

by se jmenoval Štěpánek, protože moje babička měla kocoura se stejným jménem. Štěpánek by měl také 

hnědou srst. Když by měli Micka a Štěpánek spolu koťátka, tak holka by se jmenovala Julinka, ale 

kdyby to byl kluk, tak by se jmenoval Filípek. Kdyby to byli oba dva, tak by to bylo ještě lepší.“ 

Eliška Hubačková 

 

„Kdybych měla kouzelnou hůlku, tak bych svolala další mocné kouzelníky, abychom spolu odstranili 

všechny choroby, které jsou moc vážné, a nenašel se na ně lék. A kdybychom už v tom byli, tak bychom 

odstranili všechny nemoci. 

Pak bych šla domů, kde bych použila kouzlo, aby mých 6 nejoblíbenějších plyšáků mohli mluvit a hýbat 

se. Mohli by si spolu hrát, chodit do školy, užívat si nebo bychom mohli jet spolu pod stan. Je tu tolik 

možností. 

Pak bych odčarovala to, čeho je na světě poměrně dost. Jsou to: zloději, pytláci, kapsáři. Puf!!! Žádný 

už není na světě!! Přičarovala bych si Pavla Calltu, abychom natočili nějaký ten Song. Pak 

Houseboxe. Nejlepší video roku 2021!!!! 

Potom bych tu hůlku dala bratrovi Kryštofovi. Vyčaroval by něco, nevím, co by chtěl. Pak mamince. 

Byla by to rodinná hůlka. Babičce bychom taky dali hůlku. Kopkovi Čarujííííííí“ 

Dorotka Kopková 

 

 
E. Vojtíšková, 2. tř. 



Mé toulky za zvěří 
I v letošním školním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž 

„Mé toulky za zvěří“. Do soutěže své obrázky poslali žáci 

2. a 5. třídy.  

 

Můj svět slov 

Dorotka Kopková ze 4. třídy se zúčastnila literární soutěže 

spisovatele Petra Doležala „Můj svět slov“. Se svou první 

povídkou (libovolné téma) „Mám dědu“ postoupila do 

dalšího kola (nutno říct, že v něm byla nejmladší). Další 

literární prací, úvaha na téma „Jaký by byl svět bez knih?“, se probojovala do semifinále. Finálové 

kolo pro ni bylo nejtěžší. Dostala za úkol napsat hodnocení povídky Petra Doležala „Příběh 

supermouchy Flyna“. A i v něm uspěla, probojovala se do finále! Na finálový den, který se uskuteční 

v Chrudimi čtením literární práce před porotou, si ale musí počkat do doby, kdy to bude možné. Pevně 

věříme, že vyhraje. Mohla by totiž spolupracovat na knize s P. Doležalem, napsat další příběh o 

Flynovi (hlavní cena soutěže). V současné době Dorotka kreslí ilustrace k povídce, ke které psala 

hodnocení.  

 

 

Svět očima dětí  
18. ročník soutěže je pořádán odborem tisku a public relations Ministerstva vnitra.    

Žáci mohou téma zpracovat jedním ze tří způsobů – jako výtvarné, literární nebo audiovizuální dílo. 

Letošní témata jsou: 
1. stupeň základní školy - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii, 
    - Výhody a nevýhody mobilních telefonů 
2. stupeň základní školy - Dezinformace v online prostředí a Fake News 
    - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii 
 
A tady je malá ukázka: 
Mí opravdoví hrdinové 
„Chtěla bych napsat o mých opravdových 

hrdinech. Největší hrdinové pro mě jsou 

můj táta a děda. Děda je záchranář 

v Hodoníně a táta je voják ve Vyškově.  

Jednoho dne sdělili tátovi z práce, že musí 

jet pomáhat do nemocnice s případy 

covidu-19. Hned, jak odjel, bylo mi ten 

den smutno, ale věděla jsem, že to musím 

zvládnout. A děda, ten jezdí do práce asi 

každý den nebo pracuje z domova.  

Každý den jsme jely já a moje sestra 

Markétka k babičce. Tam jsme si dělaly 

on-line výuku a úkoly. Potom jsme i s mojí 

mámou dojely domů a psaly úkoly. A tak to 

bylo každý den, kromě soboty a neděle. 

Táta mi chyběl čím dál víc, ale naštěstí mám mobil, takže jsme si psali a volali. Děda to taky asi nemá 

jednoduché v této době. Ale to asi nemá nikdo. 

Uběhl jeden měsíc a táta se vrátil. Nejdřív jsem ho pořádně obejmula a potom jsem byla šťastná, jako 

nikdy předtím. A byli jsme zase čtyři! 

Doufám, že už se to všechno zase vrátí do normálu!“ 

Veronika Dostálová, 5. třída 

 

 
A. Vavrysová, 2. tř. 

 
K. Tománková, 5. tř. 



Ponožkový den 
Na čtvrtek 21. března připadá Světový 

den Downova syndromu, jinak také 

přezdívaný „Ponožkový den“. Proč 

zrovna PONOŽKOVÝ den? Protože 

ponožky patami k sobě znázorňují právě 

chromozom X, který mají lidé s 

Downovým syndromem NAVÍC a liché 

ponožky podtrhnou jeho výjimečnost. 

Oblečením rozdílných ponožek lidé 

vyjádří alespoň symbolicky podporu 

lidem postiženým Downovým 

syndromem. Naše škola se do projektu 

opět zapojila. Každý se tak může vyfotit 

s rozdílnými ponožkami (jen nohy, 

celou postavu, sám, s celou rodinou, …) 

 

 

Školní družina 
 

Miss ŠD 
Každým rokem v měsíci lednu pořádá ŠD 

soutěž „Miss a Missák ŠD”. Děti mají 5 

disciplín na bodování: šití, přehlídka šatů s 

hudbou, tvoření účesů (dívky) nebo 

stavebnice (chlapci), volná disciplína – 

ukázka co umíme nejlépe a přírodovědný 

kvíz. Nejvíce bodů nasbírala v dívkách Eliška 

Rakvicová a v chlapcích zvítězil Nicolas 

Stöhr. Gratulujeme. 

Masopust a výroba masek 
V únoru se děti učily, co je to masopust. 

Pouštěly si o něm video. V plánu byl i 

karneval, ale z důvodu malého počtu dětí a 

omezení zpěvu a tance covidovou situací si 

alespoň vyrobily masky. 

Cesta ke krmelci 
Letos nám po cestě ke krmelci sněžilo a my 

mohli sledovat stopy zvířátek. Zvířátkům 

jsme nadělili do krmelce jablíčka, mrkev, 

seno a zrní. Dobrý pocit, že se pomohlo 

zvířátkům, nás hřál na zpáteční cestě. Druhé 

oddělení se tentokrát šlo podívat na zvířátka k 

Hlaváčům a pak si v teple družiny  děti 

vytvořily koláž s lesními zvířátky a budku pro 

ptáčky. 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93377&idc=6517613&ids=4426&idp=88447&url=http%3A%2F%2Fwww.zdravibezchemie.cz%2Fe-shop%2F47-pece-o-pokozku%2F


Školní útržky 

červen 2021 

 

 
Škola 

 
Konečně jsme se dočkali prezenční výuky a 

začali jsme si ji pořádně užívat. V průběhu 

měsíce května proběhl na škole projekt v rámci 

Výchovy ke zdraví s názvem "Koronavirus 

kolem nás". Zopakovali jsme si, jak si správně 

umýt ruce. Jak kašlat a kýchat, abychom 

neohrožovali všechny okolo. Znovu jsme si 

připomněli, co o nemoci víme. Hodně jsme si 

povídali a vyměňovali názory a zkušenosti. A 

taky si připomněli, co může udělat každý z nás, 

abychom se mohli opět vrátit do běžného 

života. 
Naši druháci probírají v Prvouce hospodářská 

zvířata. A tak nadšeně využili možnost  si je 

prohlédnout naživo. Navštívili proto místní 

statek u Hlaváčů, ze kterého byli nadšeni. 
Ekologické centrum Orlov ve spolupráci s 

Národním geoparkem Barrandien pořádá 

výtvarnou soutěž, které jsme se rozhodli 

zúčastnit. Tématem soutěže je v tomto roce 

"Cesta do pravěku". Poslali jsme hned několik 

úžasných obrázků pravěkých zvířat a napjatě čekáme na vyhodnocení a vyhlášení 

výsledků. Vybrané práce budou vystaveny v Domě NATURA v Příbrami. 
Žáci druhého stupně se zamýšleli nad "online světem" a vznikly z toho velmi pěkné 

slohové práce: 

"Online přátelé, něco co mladší lidé znají a velmi často i mají. Já nejsem výjimkou. 

Koho by totiž nelákalo, že se pouze s pomocí wifiny a telefonu, či počítače můžete bavit 

s lidmi z celého světa? Online přátelé jsou většinou normální a často i velmi hodní lidé, 

z mých zkušeností jsou to právě nejhodnější lidé, jaké si lze jen představit. Nevím, co 

bych si bez nich počala. Ovšem jako v podstatě každá věc na této planetě má i online 

kamarádství svá rizika a není jich málo. Je jich dokonce spousta. Já se v této práci 

pokusím velmi stručně popsat dvě nejběžnější.  

 
E. Žůrková, 2. tř. 



Začít bych chtěla nejspíše problémem, kdy 

o sobě lidé neuvádějí pravdivé informace. 

Mohou to být informace v jakémkoliv 

ohledu od věku, pohlaví, přes vzhled, až 

občas i personalitu. Tohle nemusí být 

vždycky přímo škodlivé, komu by taky 

nějak hodně vadilo, když mu někdo řekne, 

že má zelené oči, a přitom je má hnědé? 

Má to ovšem své hranice, rozhodně 

nikomu není příjemné, když se z jeho 

kamarádky ve stejném věku najednou 

vyklube čtyřicetiletý muž. 

 Teď bych chtěla ale přejít na, ve většině 

případů, mnohem horší věc. Kyberšikana, věc mnohem běžnější než se na první pohled 

zdá, je velmi závažná věc, která se musí neprodleně řešit. Bohužel většina obětí tohoto 

moderního stylu šikany jejich situaci tají. K tomu je vede jedna ze dvou příčin. Buď to 

neberou vážně a naivně si myslí, že to člověka či skupinu lidí, co je šikanuje, přestane 

bavit, nebo se bojí o tom někomu říct. Obě tato chování jsou však chybná. Kyberšikana 

se musí okamžitě řešit, jinak může skončit velmi špatně a bohužel docela často i 

sebevraždou šikanovaného člověka. Jak této věci zamezit? Je to jednodušší, než si 

myslíte. Stačí se pouze na internetu chovat zodpovědně. Neposílat nikomu cokoliv, co by 

mohlo být použito proti vám a už vůbec nic takového "nepostovat". Pokud tyhle zásady 

dodržujete, neměla by vám kyberšikana hrozit. Internet je sice velmi užitečná věc, ale i 

velmi škodlivá, když nejsme dostatečně zodpovědní."       (Jarabicová Ema, 8. tř.) 

 

 

Školní družina 

Každý rok ve ŠD uspořádáme atletický 

čtyřboj. Nejdříve se dozvíme, co do 

atletiky patří za disciplíny, a pak 

vyhledáváme známé světové atlety, 

které se snažíme nakreslit na výkres. 

Poté soutěžíme v těchto disciplínách – 

hod kriketem, skok z místa a běháme 

krátké a střední tratě. Atletem roku 

2021 se stal Nicolas Stöhr před Eliškou 

Rakvicovou a Nicolou Bílíkovou. 
Dne 15. 5. se slaví "Mezinárodní den 

rodiny". A tak jsme si povídali o 

vazbách a vztazích v rodině. Každý pak 

svou rodinu znázornil pomocí kříd na chodníku. Vyšlo nám krásné počasí, tak jsme si 

kreslení venku užili. 
20. května jsme se vypravili na exkurzi mikulecké hasičárny. Provedl nás a vše nám 

vysvětlil vedoucí jednotky pan Karel Dostál. Děti byly nadšené, když si mohly 

vyzkoušet hasičské vozy uvnitř. Měli jsme i spoustu otázek a všechny nám byly 

zodpovězeny. Bylo to příjemné a velice zajímavé odpoledne. 

 
V. Kočvarová, 5. tř. 

 
M. Tesaříková, 4. tř. 



Mateřská škola 
Po znovuotevření mateřské školy se 

školka opět zaplnila dětmi, i když jen 

některými. Ale to nic neměnilo na 

nadšení, se kterým děti do školky 

přicházely. Zvykly si na mírné úpravy 

režimu, bravurně zvládaly testování a 

kreslily obrázky dětem, které do školky 

jít nemohly. 

   Ale ať si to děti užívaly sebevíc, 

nejlepší zprávou pro ně bylo to, že se 

vrátí i zbývající kamarádi a školka bude 

opět „normální“. 

   Oslavili jsme to během Malé Moravy, 

který se uskutečnil na atletickém hřišti.  

   Pár dnů poté byla pro děti připravena „mezinárodní“ oslava Dne dětí. Pro děti byla na 

zahradě MŠ připravena stanoviště, ve kterých plnily úkoly z různých koutů světa – 

například se učily stavět iglú Eskymákům, hrát na bubny v Africe, ale také si vyráběly 

indiánské čelenky. 

   A jelikož se letošní školní rok blíží do finále a byl pro všechny náročný, zaslouží si 

pořádnou oslavu. Ta proběhne na konci měsíce - do naší školky přijede skákací hrad, 

který děti vyhrály ve výtvarné soutěži. A odpoledne se děti i paní učitelky rozloučí s 

předškoláky na Zahradní slavnosti. 

   Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za ochotu, pochopení a dodržování všech 

nových i stávajících opatření. Doufejme, že příští školní rok už bude klidnější. 

 

p. uč. Eliška Kopková 

    
 

 
V. Dostálová, 5. tř. 


