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Milí žáci, kolegyně, kolego a všichni čtenáři, 

 

Vám, kteří si najdete volnou chvilku a budete mít trpělivost prolistovat si 

náš nový školní časopis, chci sdělit, že škola je zapojena do projektu „Školy pro 

venkov“ pod záštitou MAS Horňácko a Ostrožsko, a.s.  Součástí tohoto projektu 

je vytvoření regionální učebnice, která bude vydána v jazyce českém, anglickém 

a německém, každá v nákladu 450 kusů. Dále budou vydávány pracovní listy 

a školní časopis. Redakční radu našeho časopisu tvoří Mgr. Věra Švábová, 

Mgr. Alena Hanačíková za 2. stupeň, Mgr. Jitka Hrušková , Mgr. Miroslav Břeň 

za 1.stupeň. 

Jednotlivá čísla budou zveřejňována i na webových stránkách naší školy. 

Školní časopis byl na naší škole již několikrát vydáván a jsem rád, že opět 

budete mít možnost zveřejňovat své názory a postřehy. Obsah a podobu tohoto 

časopisu budete ovlivňovat svými příspěvky především Vy, žáci naší školy. Měl 

by být „vydáván“ pravidelně každé čtvrtletí, ale nebylo by dobré zahltit ho 

nudnými pracemi za každou cenu.  Čtenářům i tvůrcům našeho časopisu přeji, 

aby byl čtivý a pro všechny zajímavý.  

 

 Jiří Čerešňák, ředitel školy. 
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Naše škola 
 

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antoníkem, okres 

Hodonín, příspěvková organizace je oficiální název naší školy. Na můj vkus 

příliš dlouhý, ale jsou předpisy, které je nutno dodržovat. Součástí naší 

organizace je mateřská škola v Blatnici Pod Svatým Antonínkem a na Suchově, 

školní družina a školní jídelna. 

MŠ navštěvuje celkem 79 dětí, rozdělených do 4 tříd, ZŠ má 214 žáků 

v 10 třídách. Na škole pracuje 20 pedagogických pracovníků. 1 ekonomická 

pracovnice a 13 provozních zaměstnanců. To jsou statistické údaje o naší škole. 

Mimo vzdělávací činnost mají naši žáci možnost realizovat se v různých  

sportovních a  kulturních kroužcích, které vedou převážně naší učitelé.  

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, chtěl bych Vás 

informovat o úspěšnosti žáků 9. tř. v přijímacím řízení na střední školy. 

Z 18 žáků bylo 6 přijato na gymnázia, 6 na SOŠ a 6 na SOU. Škola se 

každoročně zapojuje do různých vědomostních, sportovních a kulturních soutěží 

a chtěl bych tímto vyzvednout a pochválit práci našich učitelů a žáků.  

 

 

 

Výsledky v matematické olympiádě – okresní kolo: 

 

Naňák Tomáš ……1.místo  kategorie Z5 

            Dražil Tomáš …….úspěšný řešitel kategorie  Z5 

Cintula Filip …….. úspěšný řešitel Z7 

Skřivánek Přemysl..úspěšný řešitel Z7 

Svoboda Jan …….  úspěšný řešitel Z7 

Prachař Jakub …..   úspěšný řešitel Z8 

 

Pythagoriáda – okresní kolo : 

 

Cintula Filip …….. úspěšný řešitel 

Prachař Jakub …..   úspěšný řešitel 

Skřivánek Přemysl..úspěšný řešitel 

 

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: 

 

Skřivánková Klára ….1.místo kategorie B 

Sekula Jan …………..2.místo kategorie C 
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Biologická olympiáda – okresní kolo 

 

Skřivánek Přemysl … 2.místo kategorie D 

Bogarová Michaela …4.místo kategorie D 

Oba postupují do krajského kola 

 

Fyzikální olympiáda – okresní kolo 

 

  Skřivánek Přemysl …. 1.místo kategorie G 

  Svoboda Jan …………5.místo kategorie G 

  Sekula Jan ……………3.místo kategorie F 

Prachař Jakub ………. úspěšný řešitel 

Sidon Jan …………… úspěšný řešitel 

    Kubicová Michaela …. 2.místo kategorie E 

 

 Úspěšní jsme byli i v olympiádách v českém jazyku a dějepisu, i 
když jsme se nedostali na „stupně vítězů“. Děkuji učitelům i žákům za 
vzornou reprezentaci školy a v příštím školním roce přeji zase hodně 

úspěchů. 
 

 

Vypracoval ředitel školy Mgr. Jiří Čerešňák 
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Blatnické muzeum  

 

      Ve středu 4. května 2011 jsme se šikovnými šesťáky navštívili zdejší muzeum. Paní 

Kuřinová společně s paní Peroutkovou přišly na tento skvělý nápad založit blatnické muzeum. 

Od paní Kuřinové jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, jak šel kdysi dávno život v naší 

obci. Prohlédli jsme si nejprve fotografie z vývoje naší vesnice, hospodářské nástroje a nářadí, 

knoflíky, stuhy, jednotlivé části kroje, šicí stroje, různé dokumenty, zařízení ložnice, kuchyně, 

prádelny a spoustu dalších zajímavých exponátů. Vše jsme nafotili a odcházeli z muzea plni 

dojmů. Protože nás tolik informací vyčerpalo, bylo třeba doplnit energii. O to se postarala 

paní učitelka Švábová, která v kuchyňce připravila skvělé špekáčky. O svoje zážitky se 

podělily i děti: 

 

 
 

Ondra Rybníkář: „Včera jsem šel s bráchou do muzea, šli jsme na exkurzi do muzea, zaujalo 

mě 8000 knoflíků, v kuchyňce jsme snědli špekáčky, Pavel donesl morče. Moc se mně to 

líbilo, že tam ještě půjdem.“ 

Marek Rybníkář:“Včera jsme byli v muzeu, hodnocení 1. Nejvíc mě zaujal 3D obraz.“ 
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Tomáš Straka: „Včera byl hezký den, 
zvlášť když nám paní učitelky připravily 

skvělý program. Paní Kuřinová nám velice 

zajímavě o muzeu všem  povyprávěla, ještě 

nám zdarma dala kalendáře. Paní učitelka 

Hanačíková všechno nafotila a mezi tím 

paní učitelka Švábová připravila špekáčky. 

Jak za námi přišla, že je všechno 

nachystané, šli jsme do kuchyňky. Moc 

děkuju, byl to hezký zážitek.“ 

Marcela Goliášová: „Včerejší odpoledne 
se mi líbilo velmi, protože jsme byli 

s klukama a paní učitelkami v muzeu. Paní 

Kuřinová nás skvěle celým muzeem 

provedla. Nejvíce se mi líbil trojrozměrný 

obrázek, pak sbírka knoflíků. Je to tam 

úžasné, když potkám tetu se strýcem a 

rodinou, určitě jim to doporučím. Už se 

těším na další podobné odpoledne.“ 

 

                 

 

 

Jakub Šeda: „Včera odpoledne jsme šli do 

místního muzea, kde nám paní Kuřinová 

říkala o životě našich prababiček, jak se 

který nástroj používal a jiné velice 

zajímavé věci.“ 

Pavel Antl: „Sraz byl ve  14.00 hodin 
odpoledne před muzeem.  Prohlídku vedla 

paní Kuřinová, ukazovala a představovala 

funkci zdejších věcí, seznamovala 

s historií. Prohlídka se mi moc líbila.“ 

 

           
 

 

Radim Pilčík: „Včerejší odpoledne jsem prožil v muzeu, pak jsme si ve škole udělali 

špekáčky. Plný dojmů jsem navečer zašel k babičce zeptat se jí, jestli nemá nějakou 

starožitnost.“ 

     Jedna návštěva muzea určitě nestačí, ještě tam zavítáme a doporučujeme to i ostatním.  

 

 

         Mgr. Alena Hanačíková 
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Školní exkurze do Vídně 

 
 

        V úterý 17. května jsme uspořádali s paní učitelkou Míčkovou zájezd do Vídně. Cílem 

bylo poznat kulturu a historii naší sousední země Rakouska a především jejího hlavního města 

Vídně. Exkurze se zúčastnilo 37 žáků naší školy, především z vyšších ročníků. Ti mohli 

uplatnit i své základy němčiny. Vyjeli jsme včas (trošku nás pouze zdržela oprava silnice v 

Rakousku), počasí nám přálo, zhlédli jsme starobylé centrum Vídně – od Radnice, kolem 

činohry divadla, přes uhelný trh k Hofburgu, kolem Albertiny a opery a samozřejmě 

korutanskou ulicí luxusních butiků všech světových značek k chrámu sv. Štěpána. Poté jsme 

trochu nechali odpočinout unaveným nožičkám a relaxovali v nádherných zahradách 

Schönbrunnu u Neptunovy kašny. A na co se všichni nejvíce těšili? No hádejte… Odpoledne 

jsme si užívali na nejrůznějších atrakcích zábavného parku v Pratru. Navečer se všichni vrátili 

do naší rodné Blatnice, Blatničky, Suchova či Nové Lhoty unavení, ale plni zážitků.     

 

       

Vypracovala  Mgr. Alena Hanačíková 
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A pořád Vídeň, podívejte se, jak jsme se měli dobře!!!! 

Škola nám vůbec nechybí!!!!!! 
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Jarní expedice Kobylí hlava  
 

Mnozí ani nevědí, ale i v okolí Blatnice existují různé zajímavé lokality. 
Jednou z nich je přírodní rezervace Kobylí hlava. 

Ve škole jsme dostali návrh zorganizovat expedici s úkolem 
prozkoumat tuto přírodní rezervaci. 

Bylo nás sedm zájemců ze 4. třídy (přírodovědci Jirka Janeska, Nikola 
Novotná, Natálka Rolencová, Jarek Spitzer, Peťa Strmiska, Peťa Fojtík, 

Jonáš Cícha ). 
Přírodní rezervace Kobylí hlava vznikla v roce 1998. Tvoří ji 

zbytky kavylových luk s chráněným kavylem tenkolistým (Stipatirsa) 
uprostřed teplomilné doubravy. K dalším chráněným zdejším 

rostlinám patří např. hlaváček jarní,  koniklec velkokvětý, vstavač 
nachový aj. Rozloha rezervace je zhruba 1,6 ha.  

Celkový záběr na rezervaci 
 

kavyl tenkolistý 
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 hlaváček jarní 

 

                                                                 

koniklec velkokvětý 
 

 
 

 
Sraz jsme měli v 14:15 u Obecní hospody v Blatnici. 

Po trase jsme vyšplhali na  vzácný strom dovezený z Itálie v době 

1.sv.války, který najdeme ve Vrbovém. 

Pak jsme lovili s nasazením života ještěrky . 

Jednoho účastníka vyděsily dvě zuřivé srny, které proběhly těsně 

kolem něho. 

Další stanoviště bylo u nádrže v Hájku, kde jsme lovili pulce. 

Šli jsme kolem vinohradů. 

Vystoupili jsme na posed a vychutnali si krásný rozhled na okolí 

Blatnice. 

Bohužel hledání chráněných rostlin bylo neúspěšné. 
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Nalezené rostliny: 

pryskyřník prudký, 

dymnivka dutá, 

pryšec chvojka, 

kostival lékařský, 

šalvěj luční aj. 

Na závěr jsme u ohně doplnili ztracené síly - opékali jsme špekáčky. 

Přesunuli jsme se do Blatničky a tam jsme šli do hospody na kofolu. 

Pak jsme jeli autobusem do Blatnice. 

Nakonec nás do Blatnice dojelo pět ( předpokládané ztráty – Petr 

Fojtík zůstal v Blatničce, Jirka Janeska odjel s maminkou na Suchov). 

Tak to byl výlet na Kobylí hlavu. 

 

Matriály zpracovaly a záznam pořídily:   Natálie Rolencová 

                                                                        Martina Lancuchová 

                                                                        Kristýna Petraturová     

 

 

Výlet zorganizoval pan učitel Mgr. Miroslav Břeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostival lékařský Pryskyřník prudký 
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Z dílny pracovních činností 
 

Na dřevo, které v dílnách připravovali chlapci, malovala děvčata 3. až 7. tříd. 

 

 

 

 

Mgr. Věra Švábová 
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Zpráva z cesty – 

německý Netzschkau  8.10. - 15.10.2010 
 

 Dne 8.10.  –  15.10.2010 strávilo dvacet čtyři malých debrujárů z Blatnice pod Svatým 

Antonínkem sedm krásných slunečných dnů spolu s jedenácti německými dětmi z Drážďan.  

 Letošním tématem bylo létání. Po úvodních přednáškách o fyzikálních principech 

létání jsme se společně pustili do stavby malého letadélka z lehkého dřeva a stavby vesmírné 

rakety. Abychom vyzkoušeli kvalitu své řemeslné práce, věnovali jsme jedno odpoledne 

zkouškám letu našich letadélek. Na louce za chatou jsme v napětí a za přísných 

bezpečnostních pravidel (skoro jako v NASA) odstartovali naše rakety. Některé letěly tak 

vysoko do oblak, že se nám až ztratily z dohledu. Jedna raketa si vybrala k dopadu velmi 

vysoký strom a na něm zůstala dodnes. Ostatní jsme si své rakety posbírali po louce a máme 

je dnes vystaveny doma v pokojíčku.  

 

 
 

 

 

            K problematice létání se vztahovaly i naše výlety. I když jsme přijeli na letiště ve 

Zwickau ve velké mlze, po několika minutách naší přítomnosti se mlha najednou zvedla a my 

jsme mohli kochat krásou větroňů. (Také se nám moc líbili kluci, kteří nás provázeli .)Mezi 

letadly v hangáru byla i letadla vyrobená v Kunovicích u Uherského Hradiště. Byli jsme na to 

patřičně hrdi. Obrovským zážitkem pro nás byla návštěva muzea kosmonautiky s modelem 

1:1 cvičného trenažeru kosmické stanice MIR. 

 Součástí našich dvou celodenních výletů bylo koupání v bazénu i s vlnobitím a 

vířivkou. Úžasným zážitkem byla jízda speciálními vozíčky ke skokanskému můstku. Nahoře 
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jsme se všichni shodli, že je tu nádherný výhled, ale skočit dolů na lyžích by asi nikdo z nás 

nedokázal. 

 K dopravním prostředkům mimo letadla patří i osobní auta. V našem programu 

nemohlo chybět muzeum automobilů značky AUDI a TRABANT. Bylo velmi zajímavé 

vyslechnout si přednášku o tom, proč bylo změněno umístění volantu v autech a s tím spojená 

změna jízdy z levé strany na pravou stranu. Informace podložená dokumentárním snímkem o 

tom, že se trabant vyráběl v podstatě z bavlny prosypané práškem z plastu, nás doslova 

šokovala.  

 Abychom mohli rodičům a sourozencům přivézt nějaký dárek, měli jsme ve městě 

Zwickau dvě hodiny volna pro nakupování. V autobuse jsme se pak jeden druhému chlubili, 

co jsme nakoupili. 

 Kromě konkrétního programu jsme trávili čas společně s německými kamarády na 

naší chatě a v jejím okolí. Ke společnému soužití přispěl první den našeho pobytu, který vedla 

německá animátorka Katarina. Dobře jsme jí rozuměli, protože uměla výborně česky a byla 

báječná. Její hry přispěly k našemu rychlému seznámení. V ostatních dnech nečinilo nikomu 

problémy společně si ve chvílích volna zahrát stolní tenis, fotbálek či kulečník.  

 Celý týden jsme ukončili společnou velkou diskotékou, kterou nám připravil 

profesionál. Všichni jsme si skvěle zatančili, rozloučili jsme se a ráno jsme nastoupili znovu  

dvanáctihodinovou cestu vlakem k našim domovům. I když unaveni, vraceli jsme se domů 

plni velkých zážitků a dojmů, obohaceni o spoustu nových informací.  

      Děkujeme za umožnění tohoto pobytu. 

      Děti z Blatnice pod Svatým Antonínkem 

     společně s Jitkou Kubicovou a Alenou Hanačíkovou 

Zprávu zapsala RNDr. Jitka Kubicová 

 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem 28.3.2011 
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Z dílny výtvarných činností       
 

 

 

 

Michaela Janásová, 8. třída 

                  

            Markéta Sovišová, 8. třída 

Adéla Marková, 8. třída 

 Jakub Žufan, 8. třída 

                                         Mgr. Alena Hanačíková 
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Lízina búda 

Žáci  3.A  v rámci 

projektu MAS 

„Školy pro 

venkov“  podnikli 

vycházku k Lízině 

búdě. Búdu 

najdeme asi 

1,5 km za Blatnicí 

pod Sv. Ant. 

směrem k Louce. 

Je to v naší obci 

nejznámější  búda.  

A víte proč? Toto 

starší stavení se 

nachází 

v lipovských 

vinohradech a je 

opředeno pověstí o dívence Líze, která se utopila ve velké kádi s vínem a její 

duch tam prý v noci straší dodnes… Děti už se těší na nové výpravy za 

pamětihodnostmi v obci a blízkém okolí. 

Napsala Mgr. Jitka Hrušková 
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Rybáři 
 

Snad každý rybář sní v koutku 

duše o tom, že i jemu se podaří 

jednoho krásného dne ulovit 

velkou rybu. To si vyzkoušeli naši 

žáci v neděli 8. května 2011, kdy 

se uskutečnily v naší obci dětské 

rybářské závody. Závody se 

konaly v revíru Hájek 

v dopoledních hodinách za účasti 

asi 15 mladých rybářů, z nichž 

někteří mají již složené rybářské 

zkoušky. Soutěžilo se o ulovení 

největší ryby a první tři rybáři 

získali hodnotné věcné ceny. 

Soutěž pořádala místní organizace 

rybářů. Na prvních třech místech 

se umístili tito rybáři:  Petr 

Hruška, Filip Smištík a Václav 

Kusák. Akce se vydařila a 

proběhla za velmi příznivého 

počasí. 

 

Napsala Mgr. Jitka Hrušková 
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Pro malé i větší žáky 

 
OSMISMĚRKA – najdi tajenku – vyškrtej daná slova 

 
  I   Ř   É   N   J   A   B   M   O   K 

  V   I   B   É   O   A   K   S   K   O 

  R   O     R   M   V   K   P   E   R   T 

  T   P   O   V   O   L   Á   N   Í   Ú 

  S   O   D     U   E   O   A   L   P   I 

  I   N   K   Ť   Č    M   I   Ř   Y   T 

  M   O   V   U   E   Š   I   D   L   O 

  L   R   Ě   N   D   L   R   N   N   R 

  E   K   T   Í   I   L   K   O   K   R 

  V   Y   K   V   O   Z   A   R   B   O 

 

 

BORŠČ   

PROTI ÚTOK 

KOMBAJNEŘI  

PŘILIV 

KOUKOL   

SPLEŤ 

KUDLA    

OBRAZOVKY  

ŠÍDLO 

ODKVĚT   

ŠMOLKA 

OKÁLY   

TREPKY 

ORNAMENT   

VELMISTR 

PIRKO  

VEMÍNKO 

PONORKY  

VIDEO 

SPRLEJ

 

 

 

       Logické hádanky 
 

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav 

a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji? 
(Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4 + 8*2 

= 72)  

 

Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou 

kluci. Jak je to možné? 
(Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou 

chlapci a druhá polovina také)  

 

Pokud v závodě předběhnete závodníka na 

druhém místě, na kolikátém místě budete? 

(Na druhém)  

 

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z 

vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to 

možné? 
(Třetí muž je holohlavý) 
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 Pořádně si prohlídni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdílů  
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Z keramické dílny – výrobky našich dětí 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Božena Hanáková,  Mgr. Alena Hanačíková 
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Přehled událostí na červen 2011 
 

 
 

středa 1. června 2011 –  Školní výlet společně 6. a 8. třídy s paní učitelkami Mgr. Švábová a 

   Mgr.Tomečková na Lučinu. 

 

   Školní výlet 7. třídy do Brna s paní učitelkou Mgr. Bezděkovou.  

 

   Školní výlet 5. třídy s paní učitelkou Míčkovou na Lučinu. 

 

čtvrtek 2. června 2011 - Školní výlet společně 6. a 8. třídy s paní učitelkami Mgr. Švábová a

   Mgr. Tomečková na Lučinu. 

   Školní výlet 7. třídy do Brna s paní učitelkou Mgr. Bezděkovou.  

 

čtvrtek 2. června 2011 – Žáci I. stupně sportovní soutěž O pohár starosty Lipova 

 

pátek 3. června 2011 – Den dětí, který proběhne v areálu školy. Žáci devátých tříd připraví    

aktivity pro jednotlivá stanoviště a budou vám průvodci po celý den. Pojídání špekáčků  bude 

zajištěno ve školní jídelně. Špekáčky nám opět letos připraví paní  kuchařky. 

 

neděle 5. června 2011 – Vystoupení folklorního souboru Vavřínek společně s cimbálovou   

muzikou BLATNICKÁ STUDÁNEČKA na festivalu v Rohatci. 

 

čtvrtek 9. června 2011 – Školní výlet 9. třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Hanačíkovou  

Trojanovice Pustevny. 

 

středa 22.června 2011 – ve 14.00 pedagogická rada. Pozor žáci, známky musí být uzavřeny 

v úterý ve 14.00 hodin. 

 

pondělí 27.června 2011 – kino Veselí nad Moravou PIRÁTI Z KARIBIKU IV. 

úterý 28. června  2011- výměna učebnic 

 

středa 29.6.2011 –  Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na Obecním úřadu Blatnice pod 

Svatým Antonínkem 

 

středa 29. června 2011 – cvičení CO 

 

čtvrtek 30.června 2011 – slavnostní vydávání vysvědčení 

 

 

RNDr. Jitka Kubicová 

 

 

 


