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NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Přijetí úspěšných žáků starostkou města
V úterý 10. června 2014 přijala starostka města Napajedel, Ing. Irena Brabcová, úspěšné žáky obou
napajedelských škol. Ocenila tím jejich celoroční práci a úspěšnou reprezentaci jak školy, tak města
mnohdy za hranicemi Zlínského kraje. Oceněnými žáky jsou:











Martin Kot, 5.A
Filip Kašný, 6.B
Anna Kučerová, 6.B
Petr Jelínek, 6.B
Tereza Maňásková, 7.B
Jan Moravčík, 8.A
Tomáš Jurásek, 8.B
Zuzana Škopíková, 8.B
Kateřina Holubová, 9.A
Markéta Skoupilová, 9.A

Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo
Ve středu 28. května 2014 se naši mladší dopraváci ve složení Petr Jelínek, Jakub Šidlík, Barbora
Bartůnková a Denisa Maňásková zúčastnili krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naše
děti reprezentovali okres Zlín. V konkurenci těch opravdu nejlepších v kraji nakonec obsadili celkové
druhé místo, které mohou příští rok vylepšit, protože prakticky celé družstvo zůstane pohromadě. I
přesto, že jsme celkově nevyhráli, máme alespoň prvenství v podobě nejlepšího jednotlivce chlapce.
Toto prvenství naše škola získala zásluhou Petra Jelínka (s celkovým počtem 7 trestných bodů).
Všichni soutěžící museli prokázat své vědomosti a dovednosti v celkem pěti disciplínách: první
pomoci, testech, jízdě zručnosti, jízdě po dopravním hřišti a v kraji nově v práci s mapou.
Výtvarná soutěž - Okno do světa
Na 4. ZŠ Komenského I. ve Zlíně se 27. 5. 2014 konala vernisáž s vyhlášením výsledků XIII. ročník
výtvarné soutěže „Okno do světa“, letos na téma “Co mám rád a co mě baví aneb jak trávím svůj
volný čas, moje koníčky a záliby“. Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 14 škol a všechny práce byly
rozděleny do třech kategorií. Naše žákyně Dita Šlímová ze 7. A byla oceněna krásným 3. místem ve
své kategorii (7. - 9. ročník). Fotogalerie»
Dopravní soutěž - okresní kolo
Celkové první místo a postup do kraje si vysoutěžilo družstvo mladších soutěžících ve složení Petr
Jelínek, Viktor Sukop, Barbora Bartůnková a Denisa Maňásková. Jde o výborný výsledek vzhledem k
tomu, že v něm byli 3 nováčci, kteří teprve získávají zkušenosti.
Starší družstvo ve složení Jan Moravčík, Lukáš Bureš, Anežka Hubníková a Linh Bach Thuy (Lenka
Bachová) rovněž zabodovalo, skončilo celkově se shodným počtem bodů na děleném prvním místě.

Na konečnou druhou příčku za vítěze je však odsunul horší výsledek v testech. Velká škoda vzhledem
k jejich nasazení a svědomité celoroční přípravě.
Pohár rozhlasu Otrokovice
Dne 6. 5. 2014 se v Otrokovicích konal okresní přebor v atletice - Pohár rozhlasu. Družstvo našich
starších žákyň, které se na tuto akci pod vedením trenérky Kataríny Marčíkové pečlivě připravovalo,
vybojovalo skvělé 3. Místo (a postup do kraje 6. místo)! Družstvo starších chlapců výborné 4. místo.
Ke skvělému výsledku gratulujeme!
Poznej a chraň
Dne 9. 4. 2014 proběhlo v Uherském Hradišti oblastní kolo přírodovědné soutěže Poznej a chraň. Filip
Kašný (VI.B), Nikola Černá a Adéla Hrubošová (VII.B) vybojovali v konkurenci 18 dalších týmů krásné
druhé místo a postupují do krajského kola soutěže.
Okresní přebor v házené
Okresní přebor mladších žáků v házené se konal dne 14. 4. 2014 ve Zlíně. Ve velmi kvalitně
obsazeném turnaji náš tým obsadil skvělé 2. místo!
Biologická olympiáda - okresní kolo
Dne 26. 3. 2014 se Kateřina Holubová a Tomáš Jurásek zúčastnili okresního kola biologické
olympiády. V konkurenci 45 žáků vybojovala Kateřina 1. (postup do kraje) a Tomáš 5. místo.
Gratulujeme!!!
Okresní kolo soutěže v recitaci
V pondělí 24.3. 2014 proběhlo v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích okresní kolo soutěže v
recitaci. Naši školu reprezentovala Míša Švancerová ze třídy 4 .B, která se v II. kategorii žáků 4. a 5.
tříd umístila na 3. pozici. Ve III. kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžila v přednesu Anička Kučerová ze
třídy 6. B. Svým vystoupením natolik zaujala porotu, že skončila na 2. místě a postupuje do krajského
kola.
Krajské kolo Dějepisné olympiády
Ve čtvrtek 27. 3. 2014, proběhlo v Kroměříži krajské kolo Dějepisné olympiády. Naši školu
reprezentoval Jan Moravčík ze třídy 8.A. Tematické zaměření ročníku bylo "Město v proměnách
času". Soutěžní test byl náročný, ale Honza ho zvládl velmi dobře. V konkurenci 43 soutěžících z
celého kraje obsadil vynikající 2. místo. Honza zaslouží velkou pochvalu, protože přípravě na soutěž
obětoval hodně ze svého volného času, a také velké uznání za prokázané znalosti.
Sportovní gymnastika - krajské kolo
Dne 25. 3. 2014 se v Kunovicích konalo krajské kolo ve sportovní gymnastice dívek. Tým starších dívek
se umístil na skvělém 2. místě a Zuzana Škopíková obsadila celkové 1. místo v jednotlivcích.
XVI. ročník recitační soutěže I. stupně
Ve středu 19. 3. se v Pohořelicích konal již XVI. ročník recitační soutěže I. stupně. V konkurenci 30
žáků ze sedmi základních škol v okolí jsme získali ve druhé kategorii 4. a 5. tříd vynikající umístění.

2. místo Michaela Švancerová 4.B
3. místo Samuel Marišler 4.B
V první kategorii 2. a 3. tříd se nám umístit nepodařilo. Přesto velký dík patří i Markétě Peškové z 2.B
a Natálii Novotné z 3.A za vzornou reprezentaci školy.
Okresní kolo ve sportovní gymnastice
Dne 13. 3. 2014 se ve Zlíně konalo okresní kolo ve sportovní gymnastice dívek. Tým mladších dívek se
umístil na 2. místě. Tým starších dívek se umístil na 1. místě a zajistil si postup do krajského kola (kraj
2. místo).
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
V úterý 18. 2. 2014 proběhlo ve Zlíně okresní kolo zeměpisné olympiády. Úroveň soutěže byla vysoká,
úkoly svou náročností převyšovaly učivo základní školy. Díky poctivé práci ve škole i svědomité
domácí přípravě se naši reprezentanti v konkurenci 25 škol v žádném případě neztratili a dosáhli
velmi dobrých výsledků. V kategorii A se Filip Kašný z VI.B umístil na 3. místě, v kategorii B Daniel
Marišler ze VII.B obsadil 5. místo a Kamil Trčka z IX.A byl v kategorii C na 10. místě. Ke krásnému
umístění chlapcům blahopřejeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.
Mladý chemik
Katka Klofáčová (IX.B) a Katka Holubová (IX.A) se 29. 1. 2014 zúčastnily ve Valašském Meziříčí
regionálního kola soutěže "Mladý chemik". V konkurenci 27 škol střední a jihovýchodní Moravy
vybojovala Katka Holubová krásné 6. místo. K postupu do republikového kola soutěže jí chybělo
pouze 1,5 bodu. Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme také Mgr. Otradovcové za poctivou
přípravu. Přejděte na fotogalerii.
Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Ve středu 27. 1. 2014 proběhlo ve Zlíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Jan Moravčík (VIII.A) v
konkurenci 44 žáků z celého okresu obstál na výbornou. Z celkového počtu 100 bodů získal 82 bodů,
což mu zajistilo 3. místo a postup do krajského kola soutěže. Jeho úspěch je o to cennější, že rozdíl
mezi 1. a 3. místem byl pouze bod a mezi 2. a 3. místem pouze půl bodu. Gratulujeme.

