JMÉNO
SOFIE ČERVENKOVÁ

TŘÍDA OBOR
3. A
Zpěv, recitace, výtvarka, literatura
Sofie Červenková díky své píli a pečlivosti dosahuje velmi pěkných výsledků
v různých zájmových činnostech. Sofie ráda kreslí, věnuje se hře na zobcovou
flétnu, mezi její koníčky patří také zpěv a literatura. O jejím talentu svědčí
přední umístění ve výtvarných, pěveckých a recitačních soutěžích.
Sofie má velmi pěkný vztah ke zvířatům, zvláště miluje koně. Pravidelně
navštěvuje jezdecký klub v Dobroticích, kde na koních jezdí a ráda se o ně i
stará. Protože si Sofie s oblibou vymýšlí příběhy, inspirovala ji láska ke koním
k napsání tajemného příběhu o dívce Sofii, která rozumí koňské řeči. Aby si
vyprávění mohli přečíst i ostatní čtenáři, přepsala příběh s maminkou do
fotoknihy. Kniha dostala název Zaříkávačka koní.
Školní kolo recitační soutěže- 1. místo ve své kategorii
Recitační soutěž v TYMY- 1. místo
Školní kolo pěvecké soutěže- 1. místo
Školní kolo výtvarné soutěže- 1. místo
Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu valašských lidových písní O valašskou
píšťaličku – 1. místo
Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu hanáckých lidových písní O hanáckyho
kohóta – 2. místo

MARTIN MAREČEK

4. B
Hokej
Martin hraje hokej za mladší žáky, je brankářem HC PSG Zlín. V tomto
školním roce se zúčastnil hokejového turnaje v Kanadě. Ve škole patří mezi
výborné žáky.
1. místo – Stanley cup ČR
1. místo – Evropská minihokejová liga
1. místo – hokejový turnaj České Budějovice
2. místo – hokejový turnaj v KANADĚ (vyhlášen nejlepším hráčem utkání)
2. místo – hokejový turnaj ve Zlíně
3. místo – hokejový turnaj Brumov Bylnice

BARBORA ZDRÁHALOVÁ

4. C
Sportovní gymnastika
Za sportovní gymnastiku je navržena na Talentíka již podruhé. Věnuje se jí od
roku 2013. Jejím největším úspěchem je 1. místo v Župním přeboru
v Holešově. Je vytrvalá, snaživá a sportuje velmi ráda i v jiných sportech.

NIKOL PŘÍVAROVÁ

5. B
Výtvarka
Nikol se zapojila do celostátní soutěže vyhlášené hnutím Stonožka věnované
významné osobnosti českých dějin – Karlu IV. Při účasti žáků i ze zahraničních
škol získala cenu (bez bližšího určení) ve 2. kategorii. Úspěšně také
reprezentovala školu ve výtvarné soutěži k 10. výročí znovuotevření zámku
v Holešově.

ANETA LOCHMANOVÁ

8. C
Cyklistika, žákovská samospráva
K největším zálibám Anetky patří cyklistika silniční i horská. Soutěží za tým
MG Bike Team Přerov, také pracuje aktivně v žákovské samosprávě.

3. místo v horském kole Morkovské bajk
3. místo v horském kole Author Šela Přerov
v nejvyšší soutěži České republiky – Český pohár – se umisťuje vždy do 10.
místa (nejlepší umístění na 6. místě v Kyjově).
TINA SABOVÁ

8. C
Literární činnost, moderní tanec, žákovská samospráva
Svými literárními texty se několikrát během školního roku účastnila
vyhlašovaných soutěží, ze kterých si odnáší mnohá čestná uznání. Pro
webové stránky školy připravuje informace o dění v žákovské samosprávě, jíž
je aktivní členkou.
Tančí ve známé skupině Sundance, která se pravidelně umisťuje na předních
pozicích v různých soutěžích.

BARBORA LIPNEROVÁ

8. A
Literární činnost
Barča se zabývá psaním prózy, kterou uveřejňuje na internetových stránkách
pro začínající autory. Píše i anglicky.
Zvláštní ocenění v literární soutěži pod názvem Utíkej a přežij, cenu
převzala od porotců soutěže spisovatele a básníka Jiřího Žáčka a známého
spisovatele a lékaře dr. Jana Cimického.
Další skvělé prózy uveřejněné i na školních webových stránkách:
• Gladiátor: boj o život
• Plačící anděl (2015)

LEONA HLOBÍLKOVÁ

7. B
Stolní tenis
Leona se dříve věnovala dívčí kopané, nyní hraje stolní tenis v kroužku SVČ
Tymy Všetuly.

