JMÉNO

TŘÍDA OBOR

VÍT TRHLÍK

1. B

Společenské tance

Společenské tance 2 – 3 roky. Nejraději tančí polku. Zúčastňuje se různých vystoupení
v Holešově i mimo Holešov, reprezentuje TYMY. Má také rád malování, rád si maluje doma.

MONIKA PONÍŽILOVÁ

4. A

Hra na housle

Hraje 3 roky na housličky. Vystupovala na školní akademii se skladbami Gavota a Koncertino h
moll. Hraje také na zámku při vítání občánků.
Kromě toho hraje na klavír (2 roky). Dále se věnuje zpěvu (3 roky), obsadila ve zpěvu 3. místo
v soutěži v Olomouci.
Věnuje se i výtvarnému umění, do výtvarky chodí 3 roky a její výkresy byly zaslány do soutěže.
3. místo v pěvecké soutěži v Olomouci

VENDULA SOUKUPOVÁ

6. A

SUNDANCE – moderní tanec

2. místo na Mistrovství ČR se souborem Sundance.
Soubor obdržel v letošním roce ocenění „sportovní kolektiv“ při oceňování osobností města.

ANNA GREGUŠOVÁ

6. C

SUNDANCE – moderní tanec, společenský tanec

2. místo na Mistrovství ČR se souborem Sundance.
Soubor obdržel v letošním roce ocenění „sportovní kolektiv“ při oceňování osobností města.
společenskému tanci se věnuje 4 roky, do výtvarného oboru ZUŠ chodí 6 let, 2 roky hraje na
keybord. Ve škole recituje při různých příležitostech (Den učitelů apod.)
Loni v soutěžích českého svazu tanečního sportu:
•
7 x 1. místo – mistryně Moravy a Slezska
•
13 x 2. Místo
•
5 x 3. Místo
Letos:
•
Postup do třídy „C“ ve standartních tancích
•
7. místo v družstvech ve společenských tancích na Mistrovství ČR

TINA SABOVÁ

6. C

SUNDANCE – moderní tanec, recitace

2. místo na Mistrovství ČR se souborem Sundance.
Soubor obdržel v letošním roce ocenění „sportovní kolektiv“ při oceňování osobností města.
Tina je v souboru 8 roků.
Kromě toho se věnuje ve škole recitaci (např. vystoupení na Dni učitelů, Svátek poezie v Tymy
– 2. místo apod.)
Chodí do výtvarného oboru ZUŠ – 6 let, ve škole navštěvuje kroužek Dívčí klub.

KATEŘINA BARTOŠKOVÁ

9. D

SUNDANCE – moderní tanec, zpěv

2. místo na Mistrovství ČR se souborem Sundance.
Soubor obdržel v letošním roce ocenění „sportovní kolektiv“ při oceňování osobností města.
Od 3. třídy zpěv. Mnohokrát reprezentovala školu v soutěži Kostelecký slavíček.

MICHAL OMASTA

6. C

recitace

Je nominován za recitační činnost, které se věnuje v rámci školy (vystoupení např. na
Dni učitelů).
Kromě toho hraje Florbal za FbC Holešov.
6 roků chodí do výtvarného oboru ZUŠ.

PETR ZAJÍČEK

9. C

Práce v krajském parlamentu dětí a mládeže

Zajímá se už delší dobu o činnost v žákovských a studentských parlamentech. V letošním roce
v listopadu – účast na zasedání národního parlamentu v Praze, od té doby je členem Krajského
parlamentu dětí a mládeže.
Zúčastnil se také závěrečné konference projektu: Nenech sebou zametat – v Praze. Hraje na
kytaru (4 roky na ZUŠ).

ADAM SABO

9. C

Matematické soutěže, nejlepší přírodovědec školy

1. místo ve školním kole matematického Klokana
3. místo ve Zlínském kraji v matematické olympiádě
Ve škole je v tomto školním roce vyhlášen nejlepším přírodovědcem mezi žáky II. stupně. (Do
soutěže se počítají výsledky nejen všech typů matematických olympiád, ale i přírodovědné,
fyzikální, zeměpisné, ekologické atd.)

MARKÉTA PODOLOVÁ

9. C

Sólový zpěv

Věnuje se sólovému zpěvu v ZUŠ 5 let. Vystupovala v dětské opeře Brundibár, inscenované
v SVČ TYMY a také v Praze.
Hraje na harmoniku , vystupuje v akordeonovém souboru ZUŠ. ( např. závěrečný koncert)
2. místo v kraji na soutěži v Uherském Hradišti – hra na harmoniku - duo

PETRA RUDOLFOVÁ

9. C

Výtvarné soutěže

Petra reprezentuje výtvarný obor ZUŠ a naši školu na různých soutěžích a výtvarných
přehlídkách. Nejvíce ji baví prostorové práce s papírem. Věnuje se také fotografování, ve škole
vyhrála fotografickou soutěž.
Ráda hraje tenis.
1. místo ve školní fotografické soutěži.

ANETA TKADLECOVÁ

9. C

Závodní aerobik, zpěv

Mistrovství Evropy ve Vídni ve sportovním aerobiku, se svým družstvem se stala vicemistryně
Evropy. Je nominována na mistrovství světa, které se pravděpodobně uskuteční v Praze v říjnu
2014.
S Moravskými dětmi se zúčastňuje všech soutěží, v letošním školním roce v únoru Canti veris
Praga – mezinárodní festival soudobé sborové hudby.
Připravuje se na světovou olympiádu sborů v Lotyšsku v červenci 2014.

