JMÉNO

TŘÍDA

OBOR

ÚSPĚCHY
Biologická olympiáda – 2. místo ve školním kole, 3.
místo v okresním kole – postup do krajského kola
Eurorébus – 5. místo v krajském kole, postup do
celostátního
Eurorébus – 5. místo v okresním kole, postup do
celostátního kola
Matematická olympiáda – školní kolo

David Kašpárek

8. D

přírodověda

Štěpán Brázdil

8. D

přírodověda

Jana Trdlicová

7. C

matematika

Veronika Hanulíková

7. C

přírodověda

Kamila Sedláčková

7. C

divadlo

Michaela Křižková

7. C

zpěv

Alžběta Hanulíková

6. C

přírodověda

Simona Šlechtová

3. A

zpěv

Veronika Nováková

2. A

zpěv

Klokan – krajské kolo 1. – 2. místo
Pythagoriáda – okresní kolo 2. – 3. místo
Jana se pravidelně zúčastňovala matematických
soutěží a olympiád i v minulých letech
Biologická olympiáda – okresní kolo – 2. místo
Poznej a chraň – postup do krajského kola soutěže
Divadelní soubor se nezúčastňuje soutěží, ve
kterých nejde o umístění, ale pouze divadelních
přehlídek (např. „Pohádková Kroměříž“ pořádané
ZŠ Zachar). Kamila je dlouholetou členkou souboru
a reprezentuje školu na představeních
pořádaných pro děti MŠ a žáky holešovských
základních škol. Její herecký projev je velmi
působivý a přesvědčivý, sklízí vždy bouřlivý potlesk
obecenstva, a proto si zaslouží ocenění jako
divadelní talent. Její poslední role byla
„Pláteníková“ ve hře Slunce, seno........
Několik let je členkou Banana Voxu, reprezentuje
školu na představeních nejen pro holešovské
posluchače. Zúčastnila se natáčení hudebního CD
sboru Banana Vox. Je nesporný pěvecký talent, ve
sboru zpívá občas sóla.
Biologická olympiáda – okresní kolo – 6. místo
Kromě toho má Bětka výtvarný talent.
Nezúčastňuje se soutěží, ale patří k nejlepším
malířkám ve třídě i ve škole.
„O hostýnskou píšťaličku“ – okresní soutěž – 1.
místo ve své kategorii
„O hanáckyho kohóta“ – krajská soutěž – 1. místo
Simonka se už od 1. třídy projevuje jako pěvecký
talent a je pravidelně úspěšná na pěveckých
soutěžích.
„O hostýnskou píšťaličku“ - okresní soutěž
v Bystřici p. Hostýnem – 3. místo
„Zpěváčci Valašska“ – regionální soutěž
v Prostějově – 3. místo
Verunka má pěvecké nadání v rodině, zpívá
maminka, sestra i bratr. Je naší nejmladší
pěveckou nadějí do příštích let.

