JMÉNO

TŘÍDA

OBOR

ÚSPĚCHY
„O hostýnskou píšťaličku“ – okresní kolo ve zpěvu valašských písní
– 1. místo ve své kategorii
„Zpěváčci Valašska“ - krajské kolo - bez umístění
„O hanáckyho kohóta“ – 1. místo v okresní soutěži, 3. místo
v krajské soutěži
Školní kolo pěvecké soutěže – 1. místo
Pěvecká soutěž za ZUŠ v Kroměříži – 1. místo
„O hostýnskou píšťaličku“ – okresní kolo ve zpěvu valašských písní
- 1. místo ve své kategorii
„O hanáckyho kohóta“ – čestné uznání
„Kostelecký slavíček“ – účastnila se
Účast na pěvecké soutěži za ZUŠ v Kroměříži
1. místo ve školní matematické soutěži KLOKAN
Okresní kolo olympiády z českého jazyka – 4. místo
„O hostýnskou píšťaličku“ – čestné uznání ve své kategorii
Pěvecká soutěž za ZUŠ v Kroměříži – 3. místo

Lucie Šlechtová

2. A

Zpěv lidových
písní, výtvarné
nadání

Simona Šlechtová

5. A

Zpěv lidových
písní, výtvarné
nadání

Klára Řiháková

9. C

Zpěv,
Český jazyk

Jana Trdlicová

9. C

Matematika
Logika
Český jazyk

Veronika Hanulíková

9. C

biologie

Jan Ponížil

8. C

florbal

Miroslav Hrkota

8. C

florbal

4 roky reprezentuje Holešov (FBC Holešov). V letošním roce byl na
základě testů a herního projevu vybrán mezi hráče, kteří budou na
turnajích reprezentovat celý Zlínský kraj

Jan Horák

8. C

Hra na bicí a
saxofon

Navštěvuje již 6 let ZUŠ. Pravidelně reprezentuje ZUŠ na krajských
soutěžích, ve kterých získává přední umístění. V letošním roce
obsadil ve hře na bicí 2x první místo v krajských soutěžích.

Jakub Gažda

7. C

Matematika a
sport

Anh Tuan Nguyen Tat
- David

7. C

sport

Reprezentace v přespolním běhu, atletice
Matematická olympiáda – okresní kolo – 3. – 7. místo (5 žáků mělo
stejný počet bodů)
Matematický KLOKAN – 2. místo
Hraje za TJ Prusinovice fotbal
Atletika – nejlepší atlet školy
Florbal, basketbal
1. místo v matematické soutěži KLOKAN

Klára Navrátilová

7. C

Atletika,
výtvarná
výchova

1. místo ve školním kole matematické soutěže KLOKAN
3. místo v okresním kole matematické olympiády
5. místo v krajském kole a 17. místo v celorepublikovém kole
soutěže „Logické olympiády“ (konala se v budově poslanecké
sněmovny v Praze).
1. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce
1. místo v Eko-olympiádě pro základní školy Zlínského kraje (tuto
olympiádu pořádá již několikátým rokem ZŠ ve Zlíně – Štípě. Naše
škola se zúčastnila poprvé - Veronika a Bětka Hanulíkovy a hned
vyhrály).
2. místo v okresním kole biologické olympiády
11. místo v krajském kole biologické olympiády
4 roky reprezentuje Holešov (FBC Holešov). V letošním roce byl na
základě testů a herního projevu vybrán mezi hráče, kteří budou na
turnajích reprezentovat celý Zlínský kraj

Přespolní běh, volejbal, atletické závody
V letošním roce na soutěži O pohár rozhlasu vytvořila nový školní
rekord v běhu na 600 metrů časem 1:56,2 minut.
Kromě toho je Klára velmi nadaná výtvarnice. Její obrázky posíláme
do soutěží – např. v letošním roce do Skawiny v Polsku na výstavu
Krajina mého města, ve školní výtvarné soutěži o nejlepší filmovou
klapku získala 1. místo

