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Sofia Chovaňáková je žiačkou 1.B triedy. Na vyučovaní dosahuje veľmi dobré výsledky. Je 

usilovná a svedomitá. Pravidelne si plní školské povinnosti, úlohy vie vypracovať veľmi 

precízne. V triede je mimoriadne obľúbená najmä pre svoju skromnosť. Sofia aj krásne spieva. 

Našu školu reprezentovala na rôznych vystúpeniach a súťažiach. Veľmi sa tešíme, že je 

súčasťou našej triedy a želáme jej veľa úspechov v ďalšej práci. 

Tomáš Halčín je žiakom 2.A triedy. Stále usmiaty a pohodový. Vzorne pripravený na každú 

vyučovaciu hodinu. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje výborné výsledky. Diktáty 

píše bez jedinej chybičky, rýchlo číta a ešte rýchlejšie počíta. V tomto školskom roku sa stal 

úspešným riešiteľom v matematickej súťaže Klokanko. Je členom školského folklórneho 

súboru, kde prezentuje aj svoj výborný hudobný sluch. Navštevuje základnú umeleckú školu a 

zapája sa aj do výtvarných súťaží, v ktorých vyhráva popredné miesta. V kolektíve je veľmi 

obľúbený a vždy ochotný pomôcť spolužiakom.  

Barbora Brežinová je žiačkou 3.A triedy. V škole dosahuje vynikajúce výsledky. Veľmi rada 

recituje a hrá  divadielka. V školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadila 1. 

miesto. V prednese povestí v súťaži Šaliansky Maťko  v školskom kole obsadila tiež 1.miesto. 

Počas školského roka sa zapájala aj do projektu Tajný život mesta. V rozprávke o Guľkovi 

Bambuľkovi, ktorú pripravili a zahrali žiaci našej školy, zahrala postavu mačiatka. V kolektíve 

je veľmi obľúbená.  

Júlia Chovaňaková je žiačkou  4.B triedy, aktívne pracuje na hodinách. Svedomito si plní 

svoje školské povinnosti. Je obľúbená v kolektíve, rada pomôže spolužiakom  a stále má úsmev 

na tvári.  Je členkou školského folklórneho súboru a reprezentuje našu školu na tanečných 

podujatiach. Zúčastňuje  sa aj  matematických vedomostných súťaží. 

Žiačka Simonka Fiamčiková je svedomitou žiačkou 5.A triedy, ktorá sa pravidelne 

pripravuje na vyučovanie. Vyznačuje sa slušným správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Je 

priateľská a rada pomáha svojim spolužiakom.  Tento školský rok reprezentovala našu školu 

v mnohých vedomostných, ale aj estetických súťažiach. Na týchto súťažiach vynikla svojimi 

vedomosťami aj praktickými zručnosťami. Zúčastnila sa matematickej Pytagoriády, 

matematickej olympiády, kde sa v oboch stala úspešnou riešiteľkou, geografickej olympiády, 

súťaže v prednese Šaliansky Maťko, vianočné a veľkonočné aranžovanie.  

Lenka Selepová je žiačkou 6.A triedy. Reprezentovala školu v prednese poézie a  prózy 

„Šalianky Maťko“ a „Slovenčina moja krásne ty zvuky máš“. Zúčastnila sa biologickej 

olympiády, kde v kategórií E odbornosť botanika získala prvé miesto na okresnom a piate 

miesto na krajskom kole. V prednese anglickej poézie a prózy získala v školskom kole prvé 

miesto. V súťaži „Vianočné aranžovanie“ získala v okresnom kole prvé miesto. Úspešne 

reprezentovala školu aj  na „Biblickej olympiáde“ kde družstvo získalo 4.  miesto. Bola úspešná 

aj v ďalších aktivitách napr. „Expert geniality show“, vo výtvarných súťažiach a v 

„Pytagoriáde“.  Žiačka vyniká v triede vo všetkých vyučovacích predmetoch, čo dokazuje aj jej 

dosiahnutý prospech 1,00. Žiačka je v triednom kolektíve obľúbená, kamarátska, usilovná 

a rada pomáha spolužiakom.    
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Michaela Fudalyová je žiačkou 7.A triedy. Je veľmi snaživá, o čom svedčia jej umiestnenia 

na súťažiach. Reprezentovala školu na okresných kolách v matematickej olympiáde, 

pytagoriáde, dejepisnej olympiáde ako úspešná riešiteľka. V regionálnej  súťaži „Spoznaj svoj 

región“ získala 3. miesto. V celoslovenskej súťaži získala titul Expert Mozgolamy a Expert 

Dejiny a umenie. Má rada aj geografiu, anglický a slovenský jazyk. Zúčastnila sa olympiády v 

anglickom jazyku, prednesu anglickej poézie a prózy, prednesu poézie a prózy „Hviezdoslavov 

Kubín“, a „Slovenčina, krásne ty zvuky máš“.  V súťaži EnglishStar sa stala úspešnou 

riešiteľkou.  Popri týchto aktivitách dosahuje vynikajúce výsledky aj vo všetkých predmetoch 

v škole. Napriek týmto úspechom ostáva veľmi skromná a ochotná pomôcť ostatným 

spolužiakom. 

Monika Adamcová  je žiačkou 8.B triedy, v kolektíve je obľúbená. Je rozvážna, rozmýšľa 

prakticky. Snaží sa byť spravodlivá, citovo pristupuje k svojmu okoliu. Má veľmi rada svoju 

rodinu a ochotne pomáha svojej mamke pri starostlivosti o mladšie sestry. Má estetické cítenie, 

pekne kreslí, pomáha pri tvorbe školských násteniek, nikdy neodmietne pomoc. Je priateľská, 

nevyvoláva konflikty. Počas vyučovania so záujmom sleduje výklad učiva, je chápavá. Snaží 

sa zapájať do mimoškolskej činnosti ako je Englishstar, anglická olympiáda, recitácie, 

pytagoriáda. Je prijatá na štúdium bilingválneho  gymnázia. 

 

Monika Grichová je žiačkou 9.A triedy. Vyznačuje sa príkladným a mimoriadne slušným 

správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Je silnou osobnosťou triedy a svojou usilovnosťou je 

príkladom aj pre mladších spolužiakov. Má zmysel pre spravodlivosť, je korektná, priateľská, 

rada pomáha iným. Dosahuje počas celej školskej dochádzky vynikajúce vzdelávacie výsledky. 

Je všestranne nadaná. Vo svojom voľnom čase sa venuje štúdiu a čítaniu kníh z rôznych 

oblastí.  Má zmysel pre spravodlivosť, je obetavá, priama, čestná, za čo si ju vážia spolužiaci 

i pedagógovia, a je v kolektíve spolužiakov veľmi obľúbená.  

Počas školského roka sa zúčastnila niekoľkých súťaží, kde dosiahla vynikajúce výsledky:  

1. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 4. miesto na 

krajskom kole tej istej Olympiády, 

1. miesto v krajskom kole A Slovo bola u Boha, kde sa zúčastnila aj celoslovenského kola, 

1. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie, 

1. miesto krajskej súťaže Scénická žatva, na celoslovenskom kole umiestnenie v striebornom 

pásme, 

1. miesto celoslovenskej súťaže Expert, 

1. miesto v súťaži Regionálne dejiny. 

Okrem spomínaných súťaží sa zúčastnila aj na dejepisnej a matematickej olympiáde, na 

medzníkoch 2. svetovej vojny, na prednese Beniakove Chynorany. 

Monika, ďakujeme za vzornú reprezentáciu počas celej ZŠ a prajeme ti veľa podobných 

úspechov na gymnáziu v Poprade. 

 

 

 

 


