JMÉNO

TŘÍDA

OBOR

ÚSPĚCHY
24. 4. 2010 – titul Vicemistr Moravy a Slezska v Moravské
Třebové
15. 5. 2010 – titul Vicemistr republiky v Ronově nad
Doubravou
5. 3. 2011 – 1. místo v Podhostýnském poháru
19. 3. 2011 – 2. místo v Poháru ze zámku v Kolíně
22. 5. 2011 – Mistr Moravy a Slezska v kategorii Děti
v disciplíně sólo s hůlkou a rekvizitami
Několikanásobná reprezentace školy v pěveckých soutěžích
okresních a krajských.
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Několik vítězství v závodech pro něho méně důležitých.
Nejvíce ceněný je titul „ Juniorského Mistra republiky“,
„Mistra republiky v kategorii „B“ a 4. místo na předkole
mistrovství Evropy.
Judu se věnuje od 10 let, od 13 roků na závodní úrovni. Je
členem oddílu SKP JUDO Holešov, kde získal ze šesti
žákovských pásů čtvrtý (oranžový) – ši-kjú. Pravidelně se
účastní závodů, je držitelem několika medailí za první a
druhá místa, posledním jeho letošním úspěchem bylo 2.
místo na velikonočním turnaji v judu v Uherském Hradišti.
Kromě vlastní sportovní činnosti Petr pomáhá a radí
mladším žákům, je pomocným trenérem mládeže.
Věnuje se jí od svých sedmi let. S oddílem sportovní
gymnastiky TJ Sokol Holešov se zúčastnila několika závodů.
K jejím největším úspěchům v poslední době patří 3 místo v
Župním přeboru sportovních gymnastek. Kromě gymnastiky
se Klárka věnuje malování ve výtvarném kroužku ZUŠ
v Holešově.
Fotografuje už od svých 8 let. Nejdříve fotografovala
digitálním kompaktem a nyní přešla na digitální zrcadlovku.
Nejraději fotografuje portréty. Její fotografie jsou na
www.worldgreen.blog.cz a na výstavě v 1. Základní škole.
Jejím největším úspěchem je práce na propagačních
materiálech pro seskupení Rytmus pro život.
Na celostátním kole Erorebusu získala v družstvech 6.
místo.
Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo 1. místo
Krajské kolo 5. místo
Dějepisná olympiáda
Okresní kolo - 7. místo
Chemická olympiáda
Okresní kolo - 8. místo
Eurorebus
Krajské kolo jednotlivci 3. místo
Krajské kolo třídy - 1. místo
Celostátní kolo - jednotlivci 6. místo
Celostátní kolo - družstva 6. místo
7. třída – 1. místo v okrskovém kole Klokana
8. třída – 6. místo v okrskovém kole Klokana (před Davidem
byli žáci 9., tříd)
9. třída - 1. místo v okrskovém kole Klokana,
1. místo v okresním kole Klokana
1. místo ve školním kole Matematické olympiády
1. – 2. místo v okresním kole Matematické
olympiády
V krajském kole se umístil v polovině všech
účastníků

