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Úspěchy školy – školní rok 2013/2014  

 

Sport 

1. místo okresní finále - malý florbal, kategorie 3 - chlapci 

1. místo okresní finále – štafeta 4 x 60 m, kategorie 4 - děvčata 

2. místo okresní finále – malý florbal, kategorie 4 - děvčata 

2. místo okresní finále – malý florbal, kategorie 3 - děvčata 

2. místo okresní finále – velký florbal, kategorie 4 - děvčata 

          2. místo okresní finále – velký florbal, kategorie 3 - děvčata 

          2. místo okresní finále Pohár rozhlasu – kategorie 4 - děvčata 

          4. místo okresní finále – přespolní běh, kategorie 4 - děvčata 

          5. místo okresní finále – vybíjená, kategorie 2 - děvčata 

 

 

Monika Jahodová – 1. místo okresní finále -  skok vysoký 

4. místo okresní finále - běh 600 m 

1. místo triatlon ve Vracově 

 

Klára Jahodová – 1. místo okresní finále – běh 60 m 

                   4. místo okresní finále – skok vysoký 

                   2. místo triatlon ve Vracově 

 

 

Tereza Pěnčíková – 4. místo okresní finále – běh 60 m 

 

Jakub Pěnčík – 1. místo okresní finále – skok vysoký 

                         4. místo okresní finále – vrh koulí 

 

Vlastimil Hartl – 2. místo triatlon ve Vracově 

                            4. místo okresní finále - běh 1500 m 
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Vědomostní soutěže 

Pohár vědy – KVARK 2014 

Mezinárodní soutěţ technického a přírodovědného charakteru. Účelem je zajímavými, 

poutavými a nevšedními úkoly s praktickými pokusy přilákat další zájemce o vědu a 

techniku. 

Naši školu reprezentovali MIKROŠI (ţáci 1. stupně) a MAKROŠI (ţáci 2. stupně).  

 

 

 Přihlášených týmů Dokončilo soutěţ Konečné pořadí 

MIKROŠI 120 40 13 

MAKROŠI 160 70 23 

 

 

 

Eurorebus – zeměpisná soutěţ 

Základního kola se zúčastnily všechny třídy, do krajského kola se probojovala 

 7., 8. a.9. třída. Nejlepšího umístění dosáhla 8. třída, která skončila na 10 místě. 

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 

Alexander Kacer – 10. místo 

 

Sběr papíru 

Soutěţ škol – firma Ekor Kyjov 

ZŠ a MŠ Ţarošice 4. místo – 13 310 kg papíru  (celkově 17 přihlášených škol) 

Adriana Matyášová – 1 848 kg – celkově 5. místo mezi všemi účastníky zapojenými         

do soutěţe  


