JMÉNO
JAKUB HANÁK

TŘÍDA
3. B

OBOR
zpěv

Jakub zpívá lidové hanácké písně, navštěvuje ZUŠ, hraje 3 roky na flétnu. Získal 3.
místo v pěvecké soutěži O hanáckyho kohóta v Kroměříži s postupem do krajského
kola v Prostějově.

ALENA MERHAUTOVÁ

6. C

Matematika, přírodověda, sport, výtvarka, hudebka

Alenka je všestranně nadaná, reprezentuje školu v matematických soutěžích,
v přírodovědných, tělovýchovných, výtvarných i hudebních.
Reprezentovala školu
• v Poháru starosty,
• v ekologické soutěži „Poznej a chraň“,
• v okresním kole matematické olympiády (byla úspěšný řešitel),
• ve sportovní soutěži Pohár rozhlasu,
• ve výtvarné oblasti se zúčastnila workshopů, které pořádáme k různým
soutěžním tématům,
• v přírodovědné soutěži – 9. místo

PETR OMASTA

6. C

Matematika, logika

Petr reprezentuje školu v soutěžích zaměřených na matematiku a logiku. V letošním
školním roce to byly: Matematická olympiáda – okresní kolo, Pythagoriáda – okresní
kolo, Pangea (matematická soutěž zaměřená na logiku), Matematický Klokan.
• Matematická olympiáda – postup do okresního kola
• Pythagoriáda – postup do okresního kola - úspěšný řešitel – 5. místo
• Pangea – vítěz krajského kola, postoupil do finálového kola, kde byl 16.
Tohoto finálového kola se spolu se žáky základních škol zúčastnili také
studenti gymnázií zaměřených na matematiku a studenti Mensa gymnázia,
proto je jeho umístění v této konkurenci obrovským úspěchem.

PETR NGUYEN

9. C

Vědomostní soutěže – zeměpis, dějepis

Petr reprezentuje školu ve vědomostních soutěžích, hlavně v zeměpisu a dějepisu. Je
nominován za úspěchy v soutěžích po celou dobu docházky na II. stupni ZŠ.
Letos získal 3. místo v krajském kole dějepisné olympiády.

TOMÁŠ VRBOVSKÝ

9. C

Vědomostní soutěže – přírodopis, chemie, zeměpis

Tomáš reprezentuje školu ve vědomostních soutěžích, hlavně v přírodopisu,
zeměpisu a chemii. Je nominován za úspěchy v soutěžích po celé 4 roky docházky na
II. stupni školy. Letos získal:
• 3. místo v okresním kole biologické olympiády
• 4. – 5. místo v okresním kole zeměpisné olympiády.

BARBORA ZDRÁHALOVÁ

3. C

Gymnastika, výtvarka, zpěv, recitace

Barborka je šikovná ve sportovní gymnastice. Také se pravidelně se účastní třídních
a školních kol výtvarných, pěveckých a recitačních soutěží. Letos získala:
• 3. místo ve školní soutěži Družinový talentík
• 3. místo v okresním přeboru sportovní gymnastiky

VIKTORIE JANÁLOVÁ

4. A

Zpěv

Viktorka má úspěchy v pěveckých soutěžích. Pravidelně navštěvuje kroužek břišních
tanců a zúčastnila se vystoupení a soutěží ve Středisku volného času TyMy. Již
několik let se cvičí zumbu, které by se chtěla i nadále věnovat.
Její úspěchy:
• 1. místo ve školní pěvecké soutěži
• 2. místo ve školní soutěži Družinový talentík

VERONIKA ROŽNOVSKÁ

DAVID SKLENÁŘ

TINA SABOVÁ

ANNA GREGUŠOVÁ

6. A
Zeměpis, floristika, zpěv, housle, poezie, próza
Veronika soutěží v zeměpise, floristice, literatuře, sportu, zpěvu, hře na
housle.
7. rokem chodí do výtvarného kroužku, 5. rokem do houslí a 4. rokem do
zpěvu. Navštěvuje taneční kroužek Jabloňka (8 let) a houslový sbor (2 roky).
Její letošní umístění:
• 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády v Bystřici p. H.
• 1. místo v okresním kole floristické soutěže na téma Den matek
• 3. místo v okresním kole soutěže ve zpěvu na ZUŠ (Kroměříž)
• 1. místo v okresním kole soutěže hry komorních orchestrů
smyčcových nástrojů
• 2. místo v krajském kole hry komorních orchestrů smyčcových
nástrojů
• 4. místo ve floristické soutěži v zemském (celomoravském) kole
V minulém roce (ještě na ZŠ v Martinicích):
• 1. místo v okresním kole za poezii (Kroměříž)
• 2. místo v okresním kole za prózu (Kroměříž)
• 3. místo v krajském kole za poezii (Zlín)
• 3. místo v krajském kole za prózu (Zlín)
7. C
Matematika, logika
David reprezentuje školu v matematických soutěžích.
Letošní úspěchy:
8. místo v celostátním kole matematické soutěže PANGEA (soutěž má za úkol
podpořit motivaci žáků a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a
matematické schopnosti aplikovat do dovedností v různých situacích.
Soutěže se zúčastňují i studenti matematických tříd na gymnáziích a studenti
Mensa gymnázia – obrovský úspěch!!).
Pythagoriáda – školní kolo - 1. místo, okresní kolo - 4. místo.
7. C
Recitace, literatura, matematika, výtvarka
Tina se účastní recitačních, literárních, matematických, přírodovědných a
výtvarných soutěží. Letošní úspěchy:
• Ocenění (mezi 10 nejlepšími) v literární soutěži „Utíkej, rychle,
utíkej...“
• Matematická olympiáda – okresní kolo – 2. – 9. místo (stejný počet
bodů)
• Pythagoriáda – školní kolo – 2. místo a postup do okresního
• Účast ve školních výtvarných workshopech
7. C
Taneční soutěže, matematika
Anička se účastní nejrůznějších tanečních soutěží a matematických soutěží.
• Soutěž ve Spytihněvi – 1. místo v latinských a 2. místo ve
standardních tancích
• Soutěž v Kroměříži – 2. místo ve standardních tancích
• Soutěž v Uh. Hradišti – 2. místo v latinských tancích
• 15. místo na mistrovství republiky a postup do vyšší taneční třídy „C“
v latinských i standardních tancích
•

Účast v matematické olympiádě – 2. – 9. místo v okresním kole

