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Trieda Meno a priezvisko Zdôvodnenie 

I.A Peter Csaba Je vzorom pre ostatných spolužiakov svojím inteligentným 
vystupovaním a vyjadrovaním sa, vzorným správaním, 
pozitívnym prístupom  k plneniu si školských povinností. Na 
vyučovacom procese je aktívny a vždy otvorený novým 
poznatkom, či zaujímavým informáciám. Samostatne pracuje na 
zadanej úlohe. Čistota a poriadok na svojom pracovnom mieste 
je jeho priorita. Charakterizuje ho vytrvalosť a precíznosť pri 
práci. Môže sa pochváliť aj krásnym veľmi úhľadným písmom. 
Nestratí sa ani vo svete čísel. Je svedomitý, kamarátsky 
a nekonfliktný a zároveň úctivý a nápomocný pedagógom 
a spolužiakom. Rád urobí radosť aj ostatným ľuďom, starším 
v podobe predvianočného darčeka pre seniorov, kde sa zapojil 
do projektu: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, 
v ktorej nechýbal okrem pekných a užitočných vecí aj obrázok 
s vianočným motívom s venovaním, ktorý namaľoval z lásky. 

I.B Adam Boháčik Vždy usmiaty  Adam sa svedomite 
a zodpovedne  pripravuje  na vyučovanie, prispieva k utváraniu 
dobrých vzťahov v triede  svojim slušným správaním. 
V testovaní pohybových predpokladov vynikol nad   všetkými 
vo vytrvalostnom viacstupňovom člnkovom behu. 

I.C Lilien Ladošová  za zodpovedný prístup k plneniu školských povinností, aktívnu 
účasť v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a 
za úspešnú reprezentáciu triedy v súťaži Vianočná pohľadnica. 

II.A Barbora Bariaková Vzorné správanie, príprava na vyučovanie, vzorné plnenie si 
školských povinností, zberová činnosť, príspevok do psieho 
útulku, príspevok do bielej pastelky 

II.B Adam Marák zodpovedný prístup k plneniu školských povinností 

II.C Roman Babinský Kamarátsky, slušne sa správa, dosahuje výborný prospech, 
100% úspešnosť na celoslovenskej súťaži iBobor, reprezentant 
školy na Športovom dni Slovenskej sporiteľne 
stredoslovenského kraja 

III.A Barbora Lenhardová je žiačka, ktorá je u detí veľmi obľúbená, pretože je ku 
každému veľmi milá, nevyberá si len niektorých spolužiakov. 
Rada pomôže a nikomu sa nevysmieva. Nie je namyslená, ani 
ufňukaná. Snaží sa stále dodržiavať pravidlá, je úctivá k 
dospelým. Je to aj vynikajúca žiačka, v súťaži iBobor dosiahla v 
celoslovenskom kole 100% úspešnosť. 

III.B Sofia Okohríbová za priznanie sa a uznanie svojej chyby pred celým kolektívom. 
Za pozitívne zhodnotenie svojho negatívneho správania na 
verejnosti a v kolektíve. 

III.C Karolína Halgašová za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor, vzorné 
správanie a príkladný prístup k plneniu povinností 

IV.A Barbora Vojteková Za výborný prospech ,vzorné správanie ,príkladný prístup ku 
školským povinnostiam a úspešnú reprezentáciu školy v 
iBobrovi . 

IV.B Richard Tomek Za výrazné zlepšenie sa v prospechu, správaní a plneniu si 
školských povinností. 

IV.C Lilly Galádová s pravidelnosťou sa zapája do zberu papiera, gaštanov, zbierky 
pre útulok, doniesla škatuľku pre dôchodcov. Na hodiny 
prírodovedy a vlastivedy vždy donesie z domu nejakú pomôcku 



na hodinu. Má slušné správanie, je komunikatívna, priateľská 
k spolužiakom, je ochotná vždy pomôcť. 

V.A Pavol Kršiak Za dobrý prospech, slušné správanie 

V.B Nela Bakšová Za reprezentáciu školy v súťaži Timravina studnička (2.miesto). 
Nelka je šikovná, usilovná a nápomocná. Má vzorn správanie 
voči spolužiakom aj voči učiteľom.  

V.C Šimon Peter Kamenský vzdy usmiaty, ochotny, vyborny ziak, 133 kg papier do zberu, 
vianocna vyzdoba, nadherny balicek pre seniorov 

VI.M Jozef Cerovský žiak, ktorý sa aktívne  a úspešne zapája do matematických 
súťaží a je skvelý aj v šachu 

VI.A Adrian Petík za účasť v súťaži Zelený objektív, slušné a príkladné správanie, 
aktívna zberová činnosť a pomoc pri triednických prácach. 

VI.B Nella Národová Za 1.miesto v obvodnom kole v streľbe zo vdzuchovej zbrane 
v kategórii ml. žiačky. Postup na krajské kolo.  

VII.M Marek Nagy Z zapájanie sa do školských súťaží a olympiád, slušné správanie 
a každodennú ochotu pomôcť triednej učiteľke a ostatným 
spolužiakom. Marek je snaživý, vždy otvorený novým výzvam a 
vždy pozitívne naladený. 

VII.A Adam Čomaj Za snahu,pravidelnu pripravu na vyucovanie a za 
presadzovanie slusnosti v triede. 

VII.Š Jessica Yu Za zodpovedný prístup k plneniu si školských povinností. 

VIII.M Viktória Kalamárová Za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach 
Banskobystrický náboj – 2.miesto a MF náboj – 4. miesto 

VIII.A Laura Tóthová Za vzorný prospech a dochádzku 

VIII.Š Jakub Kaliňák Za 2. miesto v obvodnom kole v plávaní a reprezentáciu školy 
v ľadovom hokeji 

IX.M Nikoleta Doróková Za 1.miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Lučenec 

IX.A Jaroslav Malček Víťaz celoslovenskej súťaže iBobor v kategórii kadet 

IX.B Henrich Šulek Za úspešnú reprezentáciu školy na obvodnom kole v Technickej 
olympiáde – 1.miesto a postup na krajské kolo. Heňo je 
výborný športovec, ktorý hrá úspešne hokej a svoje 
korčuliarske schopnosti zúžitkoval na Európskom dni, keď robil 
inštruktora mladším spolužiakom z II.C. Jeho všestranné 
športové nadanie mu prinieslo úspech v behu na 300 m, keď na 
Novohradských hrách v atletike vybojoval 3. miesto.  

 

 


