Úspěchy žáků
2012-13
olympiáda v německém jazyce:
okresní kolo:
Monika Votrubcová – 1.místo
Adéla Pilařová – 2. místo
krajské kolo – 6. a 7. místo
olympiáda v anglickém jazyce (poprvé):
okresní kolo:
Kateřina Šťastná - 6. místo (z 13)
biologická olympiáda:
okresní kolo:
Kateřina Kubelková - 1. místo
Vošvrdová - 4. místo
Fišerová – 7. místo
krajské kolo:
Kateřina Kubelková - 2. místo
Marie Vošvrdová – 12. místo
dopravní soutěž v Košťálově:
družstvo mladších žáků - 4. místo
družstvo starších žáků - 5. Místo
Turnovský štěk 2013 – oblastní kolo divadelních souborů – ocenění divadelnímu souboru
Rohlík z Rovenska pod Troskami

Sportovní aktivity

florbal - starší chlapci okrsková účast na florbal. turnaji, 3. místo
florbal - starší dívky - okrsková účast na florbal. turnaji, 3. místo
florbal - mladší žáci – turnaj v Turnově – 1. místo
volejbal - okrskové (1. místo) a okresní kolo (5. místo) pro starší žákyně
volejbal - starší žáci okrskové (2. místo), okresní (1. místo) krajské kolo (4. místo)

McDonalds Cup – malá kopaná
13. 5. 2013 proběhl okrskový turnaj v Turnově. Obě kategorie ( A – 1.- 3. třída, B – 4. -5.
třída) postupují do okresního kola Železném Brodě.
17. 5. 2013 proběhlo okresní kolo turnaje v Železném Brodě. Obě kategorie se umístily na
druhém místě.
Preventan cup – vybíjená v Turnově
10. 4. 2013 proběhlo v Turnově okrskové kolo PREVENTAN CUP ve vybíjené za účasti žáků
páté třídy. Obsadili 4. místo.

Trojboj všestrannosti v Turnově
30. 5. 2013 v Turnově na stadionu L. Daňka se uskutečnilo okrskové kolo venkovských škol
TROJBOJE VŠESTRANNOSTI. Závodilo se ve třech disciplínách – běh na 50m, skok daleký, hod
míčkem do dálky. Do dalšího kola postupují:
1. třída – Alex Kobr – 4. místo
2. třída – Patrik Mazánek – 1. místo
- Sebastián Kapušník – 4. místo
3. třída – Anežka Svobodová – 1. místo
- Kristýna Vlková – 3. místo
- Anežka Richterová – 4. místo
4. třída – Jakub Jína – 1. místo
5. třída – Kateřina Vlková – 2. místo
- Eliška Maslová – 4. místo
- Adrián Kvapil – 1. místo
- Marek Kutek – 2. místo
- Václav Vondrák – 4. místo
6. 6. 2013 další kolo Trojboje všestrannosti v Turnově
Výsledky a postup do dalšího kola:
Patrik Mazánek – 1. místo
Anežka Svobodová – 4. místo
Kateřina Vlková – 3. místo
19. 6. 2013 – krajské kolo Trojboje
Patrik Mazánek – 1. místo
V soutěži průměrů tříd v kraji se 5. třída umístila na 1. místě a 2. třída na 3. místě.

