
Žiak mesiaca október 2019 

Trieda Meno a priezvisko Zdôvodnenie 

I.A Tamara Tóthová Tamarka je snaživá, aktívna vo vyučovacom procese, samostatne 
pracuje na zadanej úlohe, má slušné správanie, je 
komunikatívna, priateľská k spolužiakom, je ochotná pomôcť, 
dokáže poprosiť, poďakovať sa i ospravedlniť za svoje chyby, 
pravidelne sa pripravuje na vyučovanie, je úctivá a rešpektuje 
pokyny pedagógov. 

I.B Martin Hergel Za zberovú činnosť, za vzorné správanie a svedomitú prípravu 
na vyučovanie. 

I.C Michal Vojtek Za úspešnú reprezentáciu v hokeji a ochotu pomáhať. 

II.A Veronika Laššáková Výborný prospech, príkladné slušné správanie, prístup 
k plneniu si školských povinností 

II.B Rebeka Sojková Príkladné správanie na vyučovaní aj mimo vyučovania (ŠKD, 
jedáleň), zodpovedné plnenie školských povinností, 
podporovanie priateľských vzťahov v triede. 

II.C Bianka Fridrichová Bianka je snaživá, nápomocná,  pomáha spolužiakom, slušne 
sa správa, výborný prospech, milá, kamarátska, krásne kreslí, 
nie je drzá, zapojila sa do zberovej činnosti.      

III.A Paulína Zábojníková Paulínka je slušná, pomáha deťom, je kamarátska, dobrá 
žiačka a športovkyňa.  

III.B Liliana Doróková Reprezentácia triedy na školskom kole Timravina studnička, 
zapojenie a odoslanie výkresu na súťaž Maľujeme Tirmravu, 
postup na celoslovenskú súťaž iBobor, pravidelná príprava na 
vyučovanie, plnenie si školských povinností, pomoc triednej 
učiteľke. 

III.C Bianka Gregušová Za vzorné správanie, zodpovedný prístup k plneniu si svojich 
povinností a reprezentáciu školy. 

IV.A Sára Malčeková Za reprezentáciu triedy, výborný prospech, správanie, príkladné 
plnenie si povinností. 

IV.B Max Malatinec Za zber papiera 174 kg 

IV.C Matúš Pauer Reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach, doprovod na 
heligónke, spev. 

V.A Tamara Cíferová Výborné vzdelávacie výsledky, aktivita na vyučovacích 
hodinách, slušné správanie, dodržiavanie školského poriadku, 
ochota pomôcť spolužiakom (napr. žiak, ktorý ju poprosí 
vysvetliť nejaké učivo, Tamara je ochotná mu pomôcť). 

V.B Natália Kamenská Za pomoc spolužiakom - požičiavanie pomôcok, vysvetľovanie 
zadaných úloh, povzbudenie pri riešení školských  a 
mimoškolských problémov, slušné správanie voči pedagógom 
a nepedagogickým zamestnancom školy, pomoc triednej 
učiteľke pri triednických prácach. 

V.C Ella Baková Svedomito sa pripravuje na vyučovanie, je nápomocná 
a optimisticky naladená. 

VI.M Ľubica Dováľová Úspešná reprezentácia triedy a školy na okresnom kole 
Timravina studnička – 2.miesto 

VI.A Karin Nela Bartošíková Je aktívna v triednických prácach, reprezentovala triedu v 
školskom kole Timravina studnička, je dobrosrdečná a 
priateľská. 

VI.B Filip Budáč Za snahu 

VII.M Filip Golský Za ochotu pomôcť každému jednému členovi triedy bez 
ohľadu na vzájomné vzťahy. Filip je milý, snaživý, k učiteľom za 



každých okolností zdvorilý. Pripravuje sa na súťaže a zapája sa 
do olympiád. 

VII.A Radka Moravčíková Výborný prospech a aj správanie. 

VII.Š Marko Kováč Za snahu vytvoriť film. 

VIII.M ------------------------ Bez návrhu 

VIII.A Zuzana Kuviková Aktívna práca v triede, pomoc triednemu učiteľovi. 

VIII.Š Tina Imreová Tina Imreová z dôvodu dosahovania výborných študijných 
výsledkov. 

IX.M Ema Fungáčová Za 1. miesto v OBK a 2. miesto na KK v streľbe zo vzduchovej 
zbrane 

IX.A Andrea Urbanová  3.miesto v celoslovenskej súťaži Súkromnej strednej umeleckej 
školy vo Zvolene – Panel story, dlhodobo najlepšie výchovno –
vyučovacie výsledky.  

IX.B Samuel Dobrocký 0 vymeškaných hodín 

 

 


