Nejlepší žáci naší školy za rok 2021-22
Dne 15. 6. 2022 byli žáci pozvání na slavnost, při které přijali z rukou starosty našeho města
pana Ing. Jana Mlčáka pamětní listy a dárek. Všichni se zapsali do jindřichohradecké
pamětní knihy.

Ocenění žáci
Jiří Fryš – 8.B
Jiří má mnoho zájmů. Je členem skautského oddílu, zajímá se o přírodu a rybaření. Dalším jeho
zájmem je fotografování. Věnuje se i sportu, především florbalu.
Vzorně reprezentuje naši školu na soutěžích. Zvítězil ve školním kole dějepisné a rybářské
olympiády. V okresním kole dějepisné olympiády se umístil mezi nejlepšími.

Hajnová Eliška – 7.A
Eliška je velmi nadaná dívka, kterou navíc zdobí zodpovědnost a spolehlivost.. Vzorně se
připravuje na vyučování, V hodinám je aktivní. Zapojuje se do třídní samosprávy a zastupuje svou
třídu ve školním parlamentu. Eliška má mnoho mimoškolních aktivit, ve kterých také vyniká.
Věnuje se baletu, je účastnicí celostátní soutěže. Hraje na akordeon a její vystoupení na
celostátní soutěži jí přineslo krásné 2. místo. Věnuje se plavání, navštěvuje pěvecký sbor a
výtvarný kroužek.

Kozák Tadeáš – 8.A
Tadeáš vzorně plní školní i mimoškolní povinnosti. Ve vyučovacích hodinách je velmi aktivní.
Aktivně se zapojil do dění ve škole jako člen školního parlamentu. Své znalosti využil v účasti
v různých soutěžích. Jeho oblíbenými obory je informatika a přírodopis. Zajímá se o robotiku,
kterou by rád studoval i na střední škole v oboru mechatronika.

Andrea Michálková 9.A
Andreu zdobí vzorná příprava na vyučování a výborné studijní výsledky. Andrea reprezentovala
naši školu okresním kole Olympiády z českého jazyka. Ráda čte knihy. Zajímá se o přírodu a
zvířata, se kterými chce v budoucnu pracovat. Hodně volného času tráví u koní a účastní se
parkurových soutěží, což ji velmi baví.

Sára Wagnerová – 9.B
Sára je milá a pracovitá dívka. Vždy vzorně plní školních povinnosti. Je členkou školního
parlamentu. Vždy je ochotná pomáhat spolužákům i učitelům.
Sára má mnoho mimoškolních aktivit a v nich dosahuje úspěchů.
Na parkurových závodech obsadila se svým koněm 2. místo.
Závodí na vodě – na celorepublikové soutěži dračích lodí obsadila krásné 1. místo na dlouhé trati
a 2. místo na krátké trati.

