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1. ročník 

                   Sabína Halčinová 

 Sabínka je žiačkou 1.A triedy. Je to veľmi šikovné a bystré dievčatko, je radosť mať ju v triede. 

V triednom kolektíve je obľúbená vďaka svojej milej povahe, je komunikatívna, ochotná pomôcť 

a spolupracovať Na vyučovaní je aktívna, cieľavedomá, zaujíma sa o preberané učivo, svedomito si plní 

školské povinnosti a píše domáce úlohy. Jej správanie v škole a dochádzka sú vzorné, dosahuje výborný 

prospech vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

 V tomto školskom roku vyhrala školské kolo súťaže Miss bábika a postúpila tak do obvodného 

kola, v ktorom získala 1.miesto v 2. kategórii (žiačky 1.ročníka ZŠ). Zapojila sa tiež do medzinárodnej 

matematickej súťaže Klokanko. Na tieto súťaže sa pripravovala veľmi zodpovedne.  
   

2. ročník 

                  Adriana Valeková 

Adriana je žiačkou 2.A triedy. Je veľmi milá, v kolektíve obľúbená pre svoju dobrosrdečnú 

povahu a ochotu vždy pomôcť.Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V škole je veľmi aktívna, 

cieľavedomá, pracuje rýchlo a správne, zodpovedne sa pripravuje na vyučovanie a plní si svoje 

povinnosti. Jej správanie a dochádzka sú vzorné.  

Ochotne a s radosťou sa zapája do recitačných, speváckych,, matematických aj výtvarných súťaží.  

Zúčastnila sa na školskom kole súťaže Miss bábika, v ktorom získala 2. miesto. V recitačnej súťaži  

Šaliansky Maťko v školskom kole skončila na 3. mieste, recitovala aj v školskom kole Hviezdoslavovho 

Kubína, zapojila sa do súťaže Všetkovedko. Bola úspešnou riešiteľkou medzinárodnej matematickej 

súťaže Klokanko, patrila k 20 % najlepších vo svojej kategórii.  

Vo voľnom čase sa venuje spevu a tancu v detskom folklórnom súbore.  

 

3. ročník 

                   Timea Vilgová 

 Timejka je žiačkou 3.A triedy. Svojím príkladným postojom k plneniu školských povinností, 

slušným a skromným správaním si získala rešpekt a úctu svojich spolužiakov aj učiteľov. Počas celej 

školskej dochádzky je mimoriadne pracovitá. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je pre 

spolužiakov dobrým vzorom.Vyniká láskou k literatúre a peknou prácou s umeleckým textom.    

  Reprezentovala školu v prednese povesti v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Rada sa 

zúčastňuje na rôznych aktivitách na rozvoj čitateľskej gramotnosti organizovaných školskou knižnicou. 

Úspešná bola aj v súťaži v písaní poézie a prózy, ktorú vyhrala s vlastnou prózou O dievčatku.  Vo 

svojom voľnom čase navštevuje záujmový útvar detský počítačový svet.  

 

4. ročník 

                 Zuzana Šoltýsová 

 Zuzana je žiačkou 4.A triedy, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je vynikajúcou 

žiačkou  s bezproblémovým správaním a vzornou dochádzkou.  

           Je mimoriadne pracovitá, aktívna, iniciatívna, zodpovedná, veľmi milá. V kolektíve obľúbená pre svoju 

dobrosrdečnú povahu a ochotu vždy pomôcť. Počas celého školského roku sa aktívne sa zapájala do školských  

a mimoškolských aktivít, v ktorých využíva svoje vedomosti i umelecké cítenie. Je pre spolužiakov dobrým 

vzorom.  

 

 



5. ročník   

            Nikola Pitoňáková 

 Nikola, žiačka 5. A triedy, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Vo všetkom je 

veľmi disciplinovaná a zodpovedná.  

 Reprezentuje našu triedu a školu v rôznych vedomostných súťažiach. Je úspešnou riešiteľkou 

obvodného kola Matematickej a Biblickej olympiády. V školskej vedomostnej súťaži, v ktorej si zmerala 

sily so staršími spolužiakmi, prekvapila svojimi rozsiahlymi vedomosťami a skvelým umiestnením. 

Nikola sa venuje tancu, je z nej úspešná mažoretka.  

 

6. ročník 

 

             Peter Porubovič 

 

Peter je výborným žiakom 6. C triedy s bezproblémovým správaním a vzornou dochádzkou. Na 

vyučovacích hodinách je aktívny, iniciatívny, vždy ochotný pomôcť či poradiť.  

Pravidelne sa zapája do rôznych súťaží, v ktorých využíva svoje vedomosti i umelecké cítenie, 

najviac sa mu darí v matematike. V tomto školskom roku úspešne reprezentoval svoju triedu i školu 

v týchto súťažiach: Pytagoriáda – stal sa úspešným riešiteľom školského kola,  

Matematická olympiáda – bol takisto úspešným riešiteľom školského kola a v okresnom obsadil 5. 

miesto,  

Matematický klokan, medzinárodná súťaž, Peťo sa stal šampiónom školy, 

EXPERT geniality show a IQ olympiáda. 
                

7. ročník 

 

           Margaréta Rusňáková 

          Margaréta, žiačka 7. A triedy, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je veľmi 

zodpovedná, priateľská a vždy ochotná pomôcť. 

 Reprezentuje našu triedu a školu v rôznych vedomostných súťažiach. Zúčastnila sa na obvodnom 

kole Dejepisnej olympiády, v ktorom obsadila v kategórii 7. ročník pekné druhé miesto a postúpila do 

krajského kola. Zapojila sa aj do súťaže družstiev mladých zdravotníkov.  Pri príprave na súťaž získala  

veľa poznatkov o poskytovaní prvej pomoci a spolu so svojím  družstvom skončila na 5. mieste.  

 

 

8. ročník 

            Jakub Reľovský, 

 Jakub, žiak 8. A triedy, je veselej nekonfliktnej povahy, citlivý, priateľský a vždy ochotný 

pomôcť. K svojim školským povinnostiam pristupuje veľmi zodpovedne, o čom svedčia jeho výchovno-

vzdelávacie výsledky. K jeho kladným povahovým vlastnostiam patrí svedomitosť, húževnatosť, 

cieľavedomosť.  

 Aj vďaka nim dosiahol niekoľko vynikajúcich výsledkov. Obsadil 3. miesto v okresnom kole 

Dejepisnej olympiády, 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, čím si zabezpečil postup do 

krajského kola a v kategórii E – botanika sa stal úspešným riešiteľom. Školu reprezentoval aj v súťaži 

Spoznaj svoj región, v ktorej so spolužiakmi získal 1. miesto.  

 

 

 

 

 

 



9. ročník   
            

           Paulína Halčínová 

 

             Paulína je žiačkou 9.B triedy.  Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosahovala počas 

štúdia, sú znakom jej intelektu a pozitívneho prístupu k školským povinnostiam. Je chápavá, vnímavá a citlivá 

k potrebám iných ľudí. Má zmysel pre detail  a estetiku, ktorý prejavila pri tvorbe projektov na  propagovanie 

školských aktivít.  

            Zúčastnila sa na  okresom kole Geografickej olympiády, obsadila 2. miesto, v krajskom kole bola 

úspešnou riešiteľkou. Svoje vedomosti  z matematiky využila v okresnom kole Matematickej olympiády 

a postúpila do krajského kola. Vo vedomostnej súťaži EXPERT geniality show získala diplom EXPERTA v 

téme Tajomstvá prírody. V regionálnej súťaži Medzníky 2. svetovej vojny spolu so svojím družstvom získala 

8. miesto a bola odmenená výletom do Čierneho Balogu. Reprezentovalo našu školu aj v bedmintone -

v okresnom kole s postupom do krajského kola, v ktorom so spolužiačkami  získali pekné 3. miesto.Počas 

celého školského roku sa aktívne sa zapájala do školských  a mimoškolských aktivít.  

 

 


