Veronika Sedláčková, 4.A

Žák roku 2015/2016 – nominace

Verča je hodná, milá a veselá, ráda půjčí a pomůže, při hodinách nevyrušuje a je aktivní,
klidná, nevyvolává žádné spory a hádky, je přátelská. Třídu se vždy snaží uklidnit, všem
pomáhá. Podílí se na výzdobě školy, její obrázky najdeme ve školním kalendáři. Účastní se
matematické soutěže Íkvoň.
Kristýna Poslušná, 4.B

Týna je kamarádská, vždy pomůže a nezlobí. Třídu reprezentuje v logické soutěži Taktik
a v Matematickém klokanovi. Udržuje ve třídě klid a vyřeší každou hádku.
Ema Silavecká, 4.C

Emča je velmi milá dívka. Je kamarádská, komunikativní, hodná, nápomocná, pracovitá
a šikovná. Reprezentovala školu ve výtvarných soutěžích, tělovýchovných soutěžích, podílí se
na výzdobě školy i vzniku školního kalendáře. Třídnímu kolektivu pomáhá tím, že je
nápomocná a obětavá při jakékoli činnosti.
Kateřina Kalousová, 4.D

Kačka je kamarádská, nápomocná, chytrá, hodná, má hodně zájmů a aktivit, ale také
usměvavá, spolehlivá, zodpovědná, pečlivá, hudebně nadaná a zároveň šikovná výtvarnice.
Přispívá do školních novin, uspěla v soutěži Napiš pro mě. Spolužákům pomáhá při plnění
služeb a úkolů, ochotně půjčuje pomůcky a školní potřeby, dokáže povzbudit a zvednout
náladu, pečuje o třídní prostředí, inspiruje spolužáky a jejich sourozence, je členkou
žákovského parlamentu.
Martina Janíková, 5.A

Marťa je hodná, milá, chytrá, bystrá, usměvavá, upřímná, vždy je připravena pomoci
ostatním. Účastní se Pythágoriády, Klokana, Íkvoňe, konverzační soutěže, zpívá ve školním
sboru jásan. Martina neváha a se vším každému ráda pomůže. Když někdo nechápe něco
z učiva, ráda mu to vysvětlí. Třídě dodává dobrou náladu.
Daniel Gorej, 5.C

Dan je milý, kamarádský, usměvavý, hodný, ochotný, nekonfliktní, ohleduplný,
pravdomluvný, stále dobře naladěn, vnímavý, akční, nezkazí žádnou legraci, dobrosrdečný.
Dan reprezentoval školu na vánočním jarmarku, podílel se na reprezentaci třídního stánku,
vždy ochotný přispět na charitativní akce pořádané školou. Dan se snaží udržet třídu
v pohodě, chce každého rozesmát. Dokáže pomoci, když ho někdo požádá, nikoho
neodmítne. Nikdy nezkazí žádnou legraci, snaží se skamarádit se všemi. Nestojí o hádky, snaží
se ostatní usmířit a udržet bez konfliktů. Oproti loňskému roku udělal velký pokrok
v komunikaci.

Markéta Staňková, 5.D

Markét je laskavá a milá dívka, aktivní a dobře naladěná téměř vždy. Komunikativní, s vlastní
iniciativou a nápady. Zlepšuje a udržuje si své známky, respektuje ostatní. Je chytrá, vtipná,
sportovní, oblíbená. Účastní se mnoha akcí školy - vánočního jarmarku, Pythágoriády,
Klokana či Napiš pro mě. Je empatická, pomáhá bez rozdílu všem, pokud je třeba. Ochotná,
nevýbušná, laskavá, spolehlivá, zodpovědná, stmeluje kolektiv svým přístupem, ujme se
i slabších, pomůže, ochotně vše vysvětlí.
Michaela Kořínková, 6.A

Míša je hodná, spolehlivá, milá, kamarádská a spravedlivá holka, která ráda pomůže a vyhoví.
Výborně si plní své školní povinnosti. Účastní se školních soutěží. Někdy doprovází hudební
sbor Jásan na klavír, na který výborně hraje. Vždy a ráda pomůže každému ve třídě. Ráda
a s ochotou poradí a vysvětlí probírané učivo.
Adéla Krutílková, 6.B

Áďa je ke všem velmi kamarádská a laskavá. Nezkazí žádnou legraci. Je vždy ochotná
komukoliv podat pomocnou ruku, ať je to spolužák či učitel. Ke všemu přistupuje velmi
zodpovědně, je aktivní, pracovitá a pečlivá. Třídu neváhá reprezentovat na sportovních
turnajích. Zúčastnila se matematických soutěží. Má výborný prospěch. Svým aktivním
přístupem k žákovským povinnostem i velmi milým lidským přístupem motivuje ostatní.
Navštěvuje žurnalistický kroužek a přispívá do školních novin. 6.B je moc ráda, že chodí právě
do jejich třídy.
Petr Doubek, 6.C

Peťa je kamarádský, spolehlivý, týmový hráč. Má smysl pro humor, je s ním legrace. Zároveň
je i pečlivý a chytrý. Obsadil 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády. Reprezentuje
školu i v různých sportech (fotbal, florbal, basketbal). Když někdo něco potřebuje vysvětlit či
s něčím poradit, vždy ochotně pomůže, vysvětlí. Dokáže druhého podržet, pomáhá
nemocným spolužákům.
Daniel Rosenbaum, 7.A

Dáda je kamarádský, zodpovědný, vtipný, ochotný a slušný. Svým kamarádským přístupem,
slušným a nekonfliktním chováním vytváří ve třídě příjemnou atmosféru. Dan je šikovný,
dobře se učí, při hodinách je aktivní. Je také sportovně nadaný – hraje volejbal. Je ochotný
pomoci každému, kdo ho požádá nebo kdo pomoc potřebuje. Chová se slušně a zdvořile, umí
přijmout i výtku. Je schopen dobře vést skupinu. Dan se zúčastňuje různých školních soutěží
a akcí – matematických, zeměpisných, přírodopisných a sportovních. Učí se výborně a zadané
úkoly plní. Chová se podle pravidel školního řádu.

Markéta Schneebergová, 7.B

Markét je skromná, slušná a dodržuje veškerá stanovená pravidla. Je i milá, spolehlivá
a přátelská. Vždy je připravena na vyučování, má výborný prospěch. Zúčastnila se Klokana,
Pythagoriády, zeměpisné i biologické olympiády a také konverzační soutěže v anglickém
jazyce. Když někdo ze třídy potřebuje pomoci, Markéta mu ochotně učivo vysvětlí, pomůže
s doplněním látky, ale i s jakýmkoli jiným problémem.
Kateřina Fuňková, 7.C

Kačka splňuje všechny vlastnosti, co má mít velmi dobrá kamarádka a spolužačka. Je hodná,
milá, chytrá, veselá, laskavá a slušná. Kačka sice moc nevyniká ve sportech, zato se zúčastnila
matematické soutěže Klokan a Pythagoriády. Byla také na zeměpisné olympiádě. Na vánoční
jarmark pomáhala vyrábět i prodávat. Svou energii ráda vybíjí psaním a děláním rozhovorů
do školních novin. Na všechny je moc hodná a třídu se snaží stmelovat. Pomáhá, poradí
a ráda půjčí komukoli a cokoli, co zrovna potřebuje a s čím si sám neví rady. Domácí úkoly
plní a i když se jí někdy něco nepovede, neztrácí hlavu a snaží se ještě víc.
Klára Krutílková, 8.A

Klárka je hodná, milá, přátelská, spolehlivá, chytrá, sportovně založená, skromná, nesobecká,
se smyslem pro humor, pečlivá, hezká, ochotná, pracovitá, upřímná. Reprezentuje jak
ve sportu, tak ve vědomostních soutěžích. Vzhledem k tomu, že je velmi chytrá, tak je něco
jako mozek třídy. Když někdo potřebuje pomoci, tak mu s ochotou pomůže. Je ohromně
nesobecká a ochotná. Ráda se směje a je na ní vždycky spolehnutí. Je to skřítek třídy.
Wang Yu Guan – Gigi, 8.B

Gigi se přistěhovala do České republiky z Číny a do třídy přišla před dvěma roky. Postupně
překonávala jazykovou bariéru. Nebylo to pro ni jednoduché. Dnes mluví plynně česky, zná
základní pravidla českého jazyka. Udělala pokrok i v ostatních předmětech, má velmi dobrý
prospěch. Mezi její nejoblíbenější předměty patří matematika, německý a anglický jazyk.
Účastní se i školních soutěží v matematice, v konverzační soutěži v angličtině se umístila
na 2. místě. Je kamarádská, ke všem se chová přátelsky. Nezkazí žádnou legraci.
Ondřej Hofmann, 8.C

Ondra je velmi milý žák. Je spolehlivý a nemusíme se bát, že na něco zapomene. Ke všem je
kamarádský. Je chytrý a má výborný prospěch. Je však i dobrý sportovec. Je s ním legrace.
Reprezentuje školu na sportovních akcích i na olympiádách. Třídnímu kolektivu pomáhá
s učením ostatních žáků. Je nekonfliktní a vůči všem férový.

Adam Brázda, 9.A

Adam je společenský, chytrý, ochotný, upřímný, kamarádský a cílevědomý. Když může, tak
vždy rád pomůže. Má inteligentní názory a dá se s ním bavit o čemkoli. Hraje na klavír a ani
sporty všeho druhu mu nejsou cizí. Pravidelně se účastní soutěže Napiš pro mě, ve kterých
dosahuje výborných výsledků. Pokud se ve třídě vyskytne konflikt, Adam se ho vždy snaží
vyřešit mírovou cestou. Je na něj vždy spolehnutí.
Sandra Kamenohorská, 9.B

Sandra je velmi milá, hodná a klidná dívka. Je pravdomluvná a vždy se na ni můžeme
spolehnout. Je velmi přátelská, ale i upřímná. Ohromuje nás svojí inteligencí a znalostmi.
Kdykoliv, když ji požádáme o pomoc, ráda pomůže. Do našeho třídního kolektivu přispívá svojí
rozvážnou povahou. Nejdříve si vše pořádně promyslí a až poté jedná. Snaží se udržovat
pořádek v naší třídě i přes to, že je to někdy opravdu náročné a prostě se celkově stará o chod
třídy. Sandra Kamanohorská
Barbora Linhartová, 9.C

Bára je milá a přátelská dívka. Vždy ráda pomůže nebo poradí spolužákům, ať už se jedná
o půjčení sešitu, nebo vysvětlení látky. Pečlivě si plní své povinnosti a pravidelně se připravuje
na vyučování. V hodinách je vždy aktivní. Také se zapojuje do různých akcí školy, jako jsou
projektové dny nebo vědomostní olympiády. Bára byla letos úspěšná na chemické olympiádě.
Vyhrála školní kolo, na okresním kole skončila druhá a pěkně se umístila i v krajském kole.
Taktéž se zúčastnila dějepisné, zeměpisné olympiády, konverzační soutěže v angličtině
a na biologické olympiádě vyhrála třetí místo a postoupila do okresního kola.

