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Organizace školního roku 2021/2022 
Ředitel školy:   Mgr. Michal Bešta 
Zástupkyně ředitele:  Mgr. Renata Holá 

Účetní školy:   Hana Křivová 

 

Základní škola 
I. A třída:      Mgr. Vladimíra Makuderová 

I. B třída:  Mgr. Dana Bohunská 

II. třída:   Mgr. Blanka Prátová  

III. třída:   Mgr. Lenka Fialová 

IV. třída:   Mgr. Slávka Řehánková 

V. třída:   Mgr. Barbora Salajková 

VI. třída:  Mgr. Petr Hrubý 

VII. třída:   Mgr. Hana Strnadová  

VIII. třída:   Mgr. Jiří Salajka 

IX. třída:  Mgr. Adriana Koláčková 

 

Netřídní učitelé: Mgr. Jitka Al Farová  

         Bc. Martina Mikušíková 

 

Asistenti pedagoga:  Bc. Ivona Hépalová 

  Monika Hnátková 

  Lucie Matuškovičová 

  

Vychovatelky ŠD: Anna Nezvalová – 1. oddělení 

   Hana Mikulicová – 2. oddělení 

  Bc. Ivona Hépalová – ranní družina 

 

Výchovný poradce:   Mgr. Jiří Salajka 

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Strnadová 

Školní speciální pedagog: Mgr. Barbora Salajková 

  

Školník:    Radek Maxa 
Uklízečky:   Jitka Škojcová 
 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. 

 

Mateřská škola 
Vedoucí učitelka:   Bc. Olga Esterková  

Učitelky:  Mgr. Magda Chocholáčková 

   Eliška Kopková 

   Bc. et Bc. Magdaléna Čerešnová  

   Kateřina Kúřilová 

   Jana Laštovková 

 
1. A 

 
2. B 



 

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. 

Výdej jídel žákům v době od 11.45 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. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen 

první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod. Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u 

vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.misocz.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má 

přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ. 
 

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 

 

 

Informace pro rodiče 
7. 10.      Plenární schůze SRPŠ 

a třídní schůzky 

11. 11.  Schůzka s rodiči vycházejících žáků  

18. 11.  Třídní schůzky 

 

Pestrý začátek školního roku 
13. 9.      Dýňové pondělí 

24. 9.      Evropský den jazyků 

říjen  Logická olympiáda 

26. 10.  Halloweenské učení 

3. 12.   Čertovské učení 

 

 

 

 

 
K. Čadíková, 1. B 

 
T. Jablonická, 1. B 

 

http://www.zsmikulcice.cz/
mailto:zs_mikulcice@iol.cz
mailto:msmikulcice@seznam.cz
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Úspěchy našich žáků z konce školního roku 

 

Příběhy našich sousedů 
Do tohoto projektu, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků, se zapojili žáci dnes už bývalého 

devátého ročníku naší základní školy. Konkrétně Daniel Kos, Simona Bělohoubková, Michal Líčeník, 

Patrik Jošek a Nataly Gacková. Ti nahrávali rozhovor s Pavlem Novákem, pamětníkem konce druhé 

světové války a přechodu fronty, kolektivizace na venkově, milovníkem folkloru a kostelníkem 

v Mikulčicích. Tímto děkujeme panu Novákovi za ochotu, se kterou se  podělil o životní zážitky, a 

žákům patří velké poděkování, že se do projektu zapojili.   

 

Malý hrdina Tobiáš ošetřoval zraněné po tornádu. Dostal pochvalu od záchranářů 
Tobiáš si za svou aktivitu zaslouží obdiv nejen profesionálních zdravotníků. Na školním výletě dostal  

na starosti lékárničku. Když se jeho třída vrátila z výletu v Lednici, zjistil, že paní učitelce zapomněl 

vrátit lékárničku. A když se nedlouho na to Mikulčicemi prohnalo tornádo, rozhodl se lékárničku 

využít a sám pomáhal zraněným. Ošetřoval odřeniny, obvazoval, dezinfikoval. Za svou pomoc získal 

Tobiáš uznání od jihomoravských záchranářů, kteří mu přijeli poděkovat do školy. 
 

 

Škola v průběhu prázdnin 

Tábor Brtnice 
Skoro 30 našich žáků odjelo následující týden 

po tornádu 3. 7. 2021 na týdenní pobyt do 

Brtnice u Jihlavy, který přes Charitu Brno 

zajistili učitelé Jiří Salajka a Petr Hrubý. 

S organizací pomáhala paní učitelka Dana 

Bohunská. Naše děti měly dopravu, 

ubytování, stravu i vstupy zdarma. O 

program se starali vedoucí pod vedením 

Miroslava Brychty. Během pobytu žáci 

chodili na výlety, hráli hry, viděli výcvik 

služebních psů, ukázku šermu a historických 

zbraní, navštívili např. ZOO  v Jihlavě, 

Dřevořezání v Třešti s prohlídkou betlémů. 

Děti doprovázely a na programu se podílely 

učitelky Vladimíra Makuderová, Slávka Řehánková a Blanka Prátová. Dětem se pobyt moc líbil.  

Děkujeme organizátorům, vedoucím, místnímu faráři, farníkům a obyvatelům Brtnice za pěkně  

prožitý týden.  

 

Příměstský tábor "Kroužky" 
Třetí týden v červenci využilo čtrnáct našich žáků nabídku příměstského tábora, který v naší škole 

uspořádala společnost "Kroužky". Společnost 

Kroužky je držitelem Medaile MŠMT za 

příkladnou pedagogickou činnost. Za dětmi 

přijely dvě mladé zkušené lektorky, které pro 

ně připravily skvělý program. Každé ráno se 

začínalo tradiční táborovou rozcvičkou a pak 

už se sportovalo, vyrábělo, soutěžilo, vařilo a 

dovádělo jako na každém jiném táboře.  Děti si 

odnesly i táborová trička, batůžky a spoustu 

dalších suvenýrů. Velké poděkování patří paní 

Květě Štěrbové, ředitelce společnosti Kroužky, 

která s nabídkou naši školu oslovila. 

Děkujeme! 

 

 

 
Tábor Brtnice 

 

 
Tábor Brtnice 

 



Naši prvňáčci 
Letos 1. září 2021 zahájilo školní docházku v 1. třídě 29 žáků. Po mnoha letech tak byly otevřeny dvě 

první třídy. Slavnostní uvítání proběhlo tedy hned dvakrát. Děti přivítal pan ředitel, pan starosta a 

třídní paní učitelky. Na půdě školy jsme přivítali i televizní štáb TV Seznam, který si přijel natočit 

první školní den dětí v obci poničené tornádem (https://www.stream.cz/zpravy-televize-

seznam/zpatky-do-skoly-i-v-obcich-ponicenych-tornadem-64211827). Prvňáčkům se ve škole líbilo. 

Radost měli i z dárků, které na ně na lavicích čekaly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školní  útržky 

   Podzim ve škole  
 

 

 
Olympijský běh 
Ve středu 8. září jsme si  poprvé po dlouhé době zasportovali. Postavili jsme se na startovní čáru 

soutěže Olympijský běh (součást projektu T – Mobile pod záštitou CZECH OLYMPIC TEAM). 
 

Dýňové pondělí 
V tomto školním roce proběhlo 13. září. Od rána se hlavní 

vchod školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými 

dekoracemi. Celkem se sešlo 58 dýní. Z celkového počtu 

313 hlasů vzešli tito letošní vítězové: 
1. místo – V. Blažek (2. tř.) – dýně "Grinch“ 
2. místo – Z. Procházková (5. tř.) – dýně "Svítící 

strom“ 
3. místo – M. Domanský (6. tř.) – dýně “Strašidelný 

dům“,  
             S. Bábíčková (6. tř.) – dýně “Chaloupka“ 
 

 

Knížka pro prvňáka 
Prvňáčkům se letos po dlouhé "covid" pauze podařilo zapojit do projektu Knížka pro prvňáka. 

Navštívili jsme Městskou knihovnu v Hodoníně. Krásně jsme si popovídali s paní knihovnicí, 

zazpívali a seznámili se s dětskou částí knihovny.  
 

Den jazyků 
Žáci v rámci projektového dne zjišťovali informace a zajímavosti k zemi, kterou si vybrali. Ve 

skupinkách zpracovali plakáty, PowerPointové prezentace, vytvořili kvízy a nakonec si namalovali 

papírová trička. 
 

Akropolis cross 
V pondělí 27. září jsme se zúčastnili 

sportovního klání na Slovanském 

hradišti. Letos se konal již 9. ročník 

přespolního běhu Akropolis cross aneb 

Běh Rasticovým městem, který se běžel 

po travnatých tratích okolo památek 

Slovanského hradiště. Letos své síly 

změřili pouze žáci naší školy.  
 

Záložka do knihy 
Letos byl vyhlášen k Mezinárodnímu 

měsíci školních knihoven již 12. ročník 

česko-slovenského projektu. Cílem 

projektu je navázání kontaktu mezi 

českými a slovenskými základními 

školami. Do projektu se zapojila i naše 

škola. Spřízněnou školou je letos Chorvátsky Grob.  

 

 



  

Sběr papíru 
Po dlouhé odmlce proběhl také Sběr papíru. Opět soutěžili jak jednotlivci, tak třídy. A výsledek? 
1. Vričanová Daniela, 8. tř. - 329 kg 

2. Pytlová Liliana Nikol, 8. tř. - 320 kg 

3. Dvořáková Anna, 4. tř. - 312 kg 

Vítězná třída = 8. třída. 

 

72 hodin aneb Ukliďme si Mikulčice 
Zapojili jsme se také do projektu, kdy si uklízíme okolí svého bydliště. Tentokrát jsme kromě uklízení 

sázeli i keře v okolí školních pozemků. Vysazovali jsme šeříky a motýlí keře.   
 

Halloweenské učení 
Těsně před podzimními prázdninami, jsme měli projektový den “Halloweenské učení”. Kvůli 

hygienickým opatřením se mohl uskutečnit pouze v rámci tříd, ale nám to vůbec nevadilo. S ostatními 

třídami jsme na sebe všichni nakukovali o přestávce aspoň mezi dveřmi. Měli jsme tak možnost 

obhlédnout a obdivovat spoustu nápaditých kostýmů. Byl to bezva netradiční den! 
 

Obecní knihovna 
Jako správní čtenáři jsme zavítali do 

místní knihovny, kde nás paní 

knihovnice seznámila se vším, co k 

půjčování knih patří. Z některých se 

hned stali zákazníci a s vervou jsme se 

pustili do čtení. 
 

Slavnost Slabikáře 
Prvňáky v listopadu čekala Slavnost 

Slabikáře. Celý den plnili úkoly, za 

které dostávali klíče k osvobození 

princezny. Hráli hry, psali slabiky, 

hledali na interaktivní tabuli první a 

poslední písmenka ve slovech. 

Odměnou byl Slabikář pro skutečné 

čtenáře. 

 

Plánujeme 
20. 12.   Výprava do přírody na přikrmování zvěře a ptactva  

únor 2021 Týden zdraví 

1. 4.  Noc s Andersenem 

21. 4.   Zápis žáků do 1. ročníku 

 

 
 

 



 

 Školní útržky 

březen 2022 

Do nového roku s elánem  

 
Lyžařský výcvikový kurz 
Po dvou "covidových" letech se konečně žákům 7. a 8. třídy podařilo vyrazit na Lyžařský kurz. Prožili 

na sněhu krásné dny, které byly mnohdy náročné, ale i to k lyžáku patří. O tom svědčí i tento malý 

komentář Matyáše Bělohoubka.  
 

„Lyžařský kurz byl za mě velice povedený. 

Zažili jsme si něco, na co nezapomeneme. 

Myslím si, že už od prvního dne to byla velká 

zábava. Hlavně bylo super to, že místo školy 

jedeme na chatku a budeme lyžovat. Vše jsem 

si užil. Výlet do LASER ARÉNY byl zajímavý 

nápad a bylo to něco, co lyžák vylepšovalo. U 

společných aktivit byly všechny pokoje 

kreativní a všechny večery mě bavily. Jídlo 

bylo chutné a jídelna měla pěkný výhled na 

hory. Lyžovalo se dobře, ale některé dny to 

bylo trochu namrzlé. Bowling byl také super, 

až na to, že mě nejmenovaný žák málem zabil 

bowlingovou koulí. Poslední den při uklízení 

jsme narazili na spousty hledaných i 

nehledaných pokladů. Když jsme dojeli, už na nás čekali naši rodiče a jeli jsme po prožitém týdnu 

domů. Myslím si, že lyžařská kurz jsme zvládli na jedničku!“  

 

 

Plavecký výcvik 
Po dlouhé pauze se obnovily také kurzy plavání. Žáci 2. až 5. třídy tak mohli jednou týdně vyrážet na 

krytý bazén do Hodonína.  

 

 „Dlouho jsem se těšila, až konečně zase 

bude plavání. Teď jsme se ho konečně 

dočkali, i přes covid a karantény. Jsem ve 

skupině s mými spolužačkami. Těším se 

na poslední plavání, protože máme 

objednané párky v rohlíku a taky si 

můžeme přinést třeba potápěčské brýle 

atd.“  E. Nováková 

 

„Baví mě plavat prsa a taky když jsme 

v malém bazénu. Bála jsem se otevírat oči 

pod vodou, ale teď už z toho strach 

nemám, i když mi to ještě moc nejde. Dál mě baví plavat přes překážky. Nemám ráda, když musíme 

plavat znak.“ K. Bílíková 

 

 

 



„Plavání mě moc baví. Konečně jsem se naučila potápět bez držení nosu. Hodně mě baví kraul a prsa. 

Akorát je škoda, že jsme kvůli covidu hodněkrát chyběli (mohli by nám plavání prodloužit).  

Z. Procházková 

 

„Na plavání se mi moc líbí. Akorát jsem celkem smutný, že nemám v týmu žádného kamaráda ze své 

třídy. Úplně nejradši mám ale stejně automat na dobroty. M. Zelinka 

 
Karneval v ŠD 
V měsíci únoru přišel Masopust – čas masek. Lidové zvyky a 

tradice známe i ve ŠD. Vytvořili jsme si proto různé masky a 

nastalo karnevalové veselí. Hrály se hry, soutěže, hodnotily se 

nejzajímavější masky a nakonec se tancovalo s hudbou.  

Týden zdraví  
V týdnu od 14. do 18. února proběhl ve třídách projekt 

Nebezpečí v online světě v rámci výchovy ke zdraví. Děti 

zhlédly zajímavý pořad, diskutovaly a vyjadřovaly svoje pocity 

z online prostředí do pracovního listu.  

 

Muzikoterapie 

„Ve čtvrtek 24. února k nám do hudebky přišla milá paní. Řekla, 

že nám poví pohádku o indiánském chlapci, který byl velice 

statečný a zachránil svoji vesnici. A potom jsme zkoušeli 

hudební indiánské nástroje. Potom jsme hráli i na veliký buben. 

Hraní na buben se nám moc líbilo, a proto jsme někteří začali 

tančit.“  L. Čadíková, M. Dostálová, J. Al Farová 

 
Co nás čeká  
18. 3. Matematický klokan 

18. 3  FIT testy 

18. 3.  Finále Velkomoravské olympiády 

2. 4.  Běh Velká Morava 

12. 4. Velikonoční dílnička 

21. 4.  Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ 

10. 5.  Zápis dětí do MŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L. Tesařík, 2. tř. 

 
E. Králová, 1. B 



 Školní útržky 

červen 2022 

 
Muzikoterapie 
Ve čtvrtek 17. března za námi do školy zavítala paní Havránková z 

Lužic. Přichystala pro nás krásnou hodinu hudby a bubnování v 

duchu indiánů. Poslechli jsme si hudební pohádku, seznámili se se 

spoustou netradičních hudebních nástrojů a sami si je také 

vyzkoušeli. Bylo to tak skvělé, že i největší rarášci zapomněli zlobit, 

největší kecky zapomněly mluvit a hudební nadšenci skoro až dýchat. 

Prostě paráda!  

 

Ponožkový den 
21. března se naše škola opět zapojila a oslavila Ponožkový den.  

"Už do školy jsem přišel s každou 

ponožkou jinou, na jedné jsem měl 

králíky a na druhé mrkve. Věděl 

jsem, že takto podporuju děti s 

Downovým syndromem. Byl to 

veselý den a já jsem měl z toho 

dobrý pocit." K. Stöhr  

"Vyrobili jsme si různé vtipné 

papírové ponožky." V. + O. Zemanovi  

 

Motýlí zahrádka 
"Moje máma nám do třídy pořídila Motýlí zahrádku. Byl to super nápad, protože jsme celý měsíc 

pozorovali vývoj pěti motýlů. Od housenek, až po nádherně zbarvené motýly Babočky bodlákové."  

V. Trechová 

Děti z 1. A pak pozvaly své kamarády z 1. B na společné vypouštění motýlků do volné přírody. Byl to 

krásný zážitek. Motýlí zahrádku dostali od paní Trechové i žáci 3. třídy. Z "chovu" motýlů i jejich 

vypouštění byli nadšeni úplně stejně jako prvňáci.  
 

Velikonoční dílnička 

Po dvouleté pauze se nám opět podařilo uskutečnit “Velikonoční 

dílničku”. V přízemí bylo letos otevřeno osm dílniček, kde si 

mohl každý návštěvník vyrobit jarní či velikonoční dekoraci, 

uplést pomlázku či udělat fotku ve fotokoutku. Kdo si chtěl poté 

odpočinout, mohl si jen příjemně posedět nad šálkem kávy, čaje 

a sladkostmi, které připravovaly děti. Letošní specialitou byly 

palačinky. 

 

Preventivní program „Dobrodružství dospívání“ 
Dne 26. dubna nás navštívila paní lektorka z brněnského 

občanského sdružení Na počátku, která si pro nás připravila zajímavý preventivní program zaměřený 

na seznámení se s obdobím dospívání. Posláním programu je inspirovat žáky prostřednictvím 

zajímavých interaktivních činností k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou 

důstojnost, lásku, manželství či partnerství. Lekce se dětem velmi líbila, všichni se aktivně a s 

nadšením do programu zapojili. 

 

 

 

 

 



Noc s Andersenem 
"V pátek 20. května jsme byli ve škole i odpoledne, 

protože si pro nás paní učitelky připravily Odpoledne s 

Andersenem na téma Rychlé šípy. Mně se líbila opičí 

dráha, kterou si pro nás připravil Jarka Metelka." C. 

Svobodová + V. Trechová 

"Překvapilo mě, jak paní učitelky vypadaly jako postavy 

z Rychlých šípů." A. Ševela 

 
Školní turnaj ve stolním tenise 

V pátek 20. května se konal tradiční školní turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 53 žáků II. 

stupně. 1. místo - Veselý Šimon (6. tř.), 2. místo - Ilčík Michal (9. tř.), 3. místo - Rehortová Vanesa (6. 

tř.). 

 

Divadlo Radost 
Ve středu 1. června jsme se rozhodli oslavit Den dětí 

návštěvou divadla Radost v Brně. Po tříleté pauze jsme 

navštívili divadlo s představením Pinocchio. Hrálo se, 

tančilo i zpívalo. Občas byla hra trochu strašidelná, jindy 

hodně legrační. Pro všechny to byl krásný kulturní zážitek 

a děti se hned při odchodu z divadla ptaly, kdy pojedeme 

zase :-) 

 

Knížka pro prvňáčka 
Ve středu 8. června se všichni naši prvňáčci vydali na 

poslední slavnostní setkání a pasování na čtenáře. Každý z 

nich dostal speciální knížku, která byla vydána pouze v 

omezeném nákladu a pouze pro tuto zvláštní příležitost. Slavností nás provázela královna Vodního 

království, která na ceremoniál dohlížela. 

 

 

Úspěchy našich žáků 

 
Velkomoravská olympiáda 

Také v tomto roce se naše škola zúčastnila Velkomoravské olympiády. A 

musíme říct, že výsledky našich žáků nám udělaly upřímnou radost. 

Všem našim žáků ovšem patří především velké poděkování za 

reprezentaci naší školy. Jmenovitě to jsou: Šmíd Radek, Kopková 

Dorota, Kudrnová Alžběta, Hubačková Eliška, Kočvarová Veronika, 

Dostálová Veronika, Štursová Lucie, Bělohoubek Matyáš, Hřebačka 

Matyáš a Zvědělík Ondřej. 

 

Hezký úspěch se podařil v 1. kategorii:  
4. místo – Kočvarová Veronika (6.tř.) 

5. místo – Dostálová Veronika (6. tř.) 

6. místo – Hubačková Eliška (5. tř.) 

7. místo – Šmíd Štěpán (4. tř.) 

8. místo – Kudrnová Alžběta (5. tř.) 

V první kategorii naše škola získala také ocenění za nejlepší tým. 

 
 

 

 

 

 
M. Dostálová, 4. tř. 

 
A. Rylková, 2. tř. 



Máme rádi přírodu 
Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže MÁME RÁDI PŘÍRODU. Soutěž byla pořádána  hnutím 

Brontosaurus. Výborně se umístili žáci 4. ročníku. 

2. místo Michal Tománek – malba SKŘIVAN POLNÍ 

3. místo Markéta Dostálová – malba VEVERKA 

 

Dopravní soutěž 
Naši žáci se zúčastnili Dopravní soutěže v Hodoníně. Soutěžit jela hned dvě družstva cyklistů. Žákům 

z 1. stupně se podařilo dosáhnout na medaile a umístili se na 3. místě. Za vítěznou kategorii soutěžili 

žáci 4. třídy: Šárka Chudíková, Thea Vašíčková, Tobiáš Rech a 

Vojtěch Maláník. 

Mé toulky za zvěří 
Ve výtvarné soutěži vyhlášené ČMMJ OMS Hodonín – Mé toulky 

za zvěří se z naší školy umístil na krásném 2. místě Filip Holas (1. 

B) s obrázkem bažanta.  

 

Atletika Lanžhot 
2. a 3. června se v Lanžhotě konal Atletický přebor Podluží. Přivezli 

jsme celkem 16 medailí:  

6x zlatá medaile - Rech Tobiáš (4. tř.), Hřebačka Matyáš (7.tř.), 

2x Fialová Zuzana (7.tř.), 2x Pitzingerová Terezie (6.tř.) 

5x stříbrná medaile - 2x Žůrková Eliška (3.tř.), Rech Tobiáš (4. 

tř.), Tesařík Lukáš (2.tř.), Fialová Zuzana (7.tř.)  

5x bronzová medaile - Zelená Silvie (7. tř.), 2x Vričanová Daniela 

(8.tř.), Kočvarová Veronika (6.tř.), Veselý Šimon (6.tř.) 

Škola získala 3. místo v celkovém počtu dosažených bodů.  

 

 

Rosteme s knihou 
Krásného úspěchu se dočkala žákyně 5. třídy Dorota Kopková - v 

celorepublikové literární soutěži, jež proběhla coby součást kampaně 

Rosteme s knihou, zaměřenou na podporu čtenářství, získala  

1. místo. V pátek 10. června Dorotku čekalo v Praze slavnostní 

vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo pod záštitou renomovaného 

veletrhu Svět knihy 2022. Finalisté soutěže si odtud odvezli 

hodnotné ceny a setkali se i s významnými českými spisovateli. 

Gratulujeme!  

 

 

Poděkování  

 

Sbírka pro Ukrajinu 

Naše základní škola se zapojila do pomoci ukrajinským rodinám, 

které uprchly před válkou. Kromě materiální pomoci přispěli žáci 

prvního i druhého stupně také finančně. Celkem se podařilo vybrat 

něco málo přes 5 tisíc korun. Všem přispívajícím mockrát děkujeme 

:-). 

 

Sponzorský dar 
Škola velice děkuje manželům Cupalovým za velkorysý sponzorský dar -  keramické podmisky z 

firmy Keramika Krumvíř. Využili jsme je hned na Velikonoční dílničku jako jarní dekoraci na stůl. 

Nebude to v žádném případě jediný výrobek, který si děti odnesou domů. Děkujeme i zaměstnanci 

obecního úřadu panu Rostislavu Turzíkovi za pomoc při převozu zboží.  Mgr. Blanka Prátová 

 

 
D. Kopková, 5. tř. 

 
F. Holas, 1. B 


