1. Zuzana 
            Janechová
je žiačkou 9.A triedy v ZŠ Budatínska 61. Dosahuje výborné výchov.-vzdelávacie výsledky. Zuzkine záujmy sú široké, od literatúry až po šport. V tomto škol. roku svoju školu úspešne reprezentovala v olympiáde zo sloven. jazyka, kde obsadila 1.miesto. Svoje organizač. schopnosti využíva na vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy.

2. Martin 
              Hlaváč

je žiakom 9.A triedy v ZŠ Černyševského 8. Dosiahnutým prospechom a slušným správaním patrí k najlepším žiakom 9.ročníka. Je zástupcom triedy v školskom parlamente a aktívne sa podieľa na jeho práci. Martin má  výborné organizačné schopnosti, ktoré uplatňuje pri organizovaní celoškolskej súťaže v Sudoku, celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“ a práve jeho zásluhou škola získala 1. miesto v Bratislavskom kraji. Taktiež sa podieľal na organizácii lesoochranárskej výstavy „Po nás potopa“.

3. Barbora    
           Tomšíková
je žiačkou 9. A triedy v ZŠ Dudova 2. Dosahuje výborné študijné výsledky. Počas škol.dochádzky sa zapájala do rôznych škol. súťaží, olympiád rôzneho zamerania až po vlastnú tvorbu. V tomto škol. roku úspešne reprezentovala školu v okresnom kole Olympiády v sloven. jazyku, kde získala 2. miesto, v Biblickej olympiáde 3.miesto, v súťaži Novodobo so Shakespearom 3. miesto a v celoslov. súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka sa umiestnila na 2. mieste. Barborka si zaslúži oceniť za všestranné vedomostné aktivity a úspešnú reprezentáciu svojej školy.
4. Veronika 
          Mošaťová
je tektiež žiačkou 9. A triedy v ZŠ Dudova 2. Dosaduje veľmi dobré študijné výsledky a aktívne sa zapája do rôznych mimoškolských aktiví. Úspešne reprezentovala školu vo viacerých olympiádach a súťažiach ako Hviezdoslavov Kubín či  Biblická olympiáda. Píše krásne básne a školu reprezentovala aj v Petržalských súzvukoch Ferka Urbánka. Veronika je výborná organizátorka a rada pomáha pri práci s mladšími deťmi.

5. Júlia 
         Kozáková
je žiačkou 6. B triedy v ZŠ Gessayova 2. Svojou priateľskou, empatickou povahou a ochotou pomáhať si získala prirodzenú autoritu medzi spolužiakmi. Julka dosahuje výborný prospech aj výrazné úspechy v okresných a vyšších kolách súťaží sko sú Slávik Slovenka, Shakespearov pamätník či Štúrov Zvolen, kde postúpila až so celoštátneho kola. Pracuje v školskom speváckom zbore Škovránok a úspešne  reprezentovala hlavné mesto SR Bratislavu vo folklórnom súbore Hájenka. Aktívne sa podieľa na všetkých mimovyučovacích aktivitách organizovaných školou.

6. Katarína       
   Šumichrastová
je žiačkou 9. A triedy v ZŠ Holíčska 50. Dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch. V súťaži Novodobo so Shakespearom obsadila 3. miesto, v súťaži Génius Logikus dosiahla 99 %. Katka je úspešnou riešiteľkou matematickej olympiády, Klokana a Pytagoriády. Aktívne pracuje v školskom parlamente a pravidelne prispieva do školského časopisu. 

7. Romana 
          Kolkusová
je žiačkou 9.B tr. v ZŠ Lachova 1. Počas štúdia na zákl. škole dosahuje výborné výchovno- vzdelávacie výsledky. Talent na cudzie jazyky spolu s hudobným nadaním sa dlhodobo odrážajú na jej vynikajúcich výsledkoch. Je dlhoročnou členkou speváckeho súboru CANENS. Romanka sa aktívne zapája do mimoškolskej činnosti hlavne v oblasti kultúr.-spoločenských podujatí, kde uplatňuje svoje moderátorské, recitačné a tanečné zručnosti. Spolupodieľala sa na organizovaní zbierky ku Dňu narcisov. V tomto roku sa umiestnila na 1. mieste  v obvodnom kole súťaže Novodobo so Shakespearom v kategórii spev.
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8. Peter
            Šesták

je žiakom 8.A tr. v ZŠ Nobelovo nám.6. Počas školskej dochádzky dosahuje výborný prospech vo všetkých predmetoch, ale v anglic. jazyku sú jeho výsledky výnimočné. Tento šk. rok vyhral okresné a krajské kolo v olympiáde v angl. jazyku a celoslov. kole mu utieklo 3. miesto iba o vlások. Peťo je skromný a slušný chlapec nielen k vyučujúcim, ale aj k spolužiakom. Vo voľnom čase si rád pozrie film v pôvodnom znení v angl. jazyku či  spoznávať ľudí a kultúru anglicky hovoriacich krajín. Jeho snom je  vyštudovať profesiu prekladateľa. 
9. Alexandra  
           Mýtniková
je žiačkou 5.A tr. v ZŠ Nobelovo nám.6. Dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch.  V tomto školskom roku úspešne reprezentovala svoju školu v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, v Biologickej olympiáde v kategórii Rastliny a zvieratá našich lesov a v rétorike, kde  v okresnom kole súťaže Štúrov Zvolen  obsadila 1. miesto. Alexandra je milou, skromnou a obľúbenou spolužiačkou, ktorá sa rada zapája do rôznych mimoškolských aktivít. 

10. Nicolas 
            Hason 

je žiakom 9. A triedy v ZŠ Pankúchova 4. V tomto školskom roku dosiahol vynikajúce výsledky najmä v plávaní. Na majstrovstvách okresu a kraja sa umiestnil na 1., 2. a 3. mieste. Plaveckú sezónu uzavrel na majstrovstvách SR, kde obsadil v štafetách dvakrát 4. miesto. Popri športe sa aktívne zapája do podujatí projektu EÚ Comenius-multilaterálne partnerstvo škôl, ktoré mu pomohli zdokonaliť sa v cudzom jazyku či rozvinúť počítačové zručnosti. Je úspešným  riešiteľom okres. kola chemickej olympiády. Nicolas je veľmi kreatívny a spoľahlivý a rád pomôže svojim spolužiakom.
11. Karol 
            Andrášik
navštevuje 8. A triedu  so športovým zameraním na futbal v ZŠ Pankúchova 4. Sústavne dosahuje výborný prospech a svedomito sa pripravuje na vyučovanie. Pravidelne a úspešne reprezentuje školu na rôznych futbalových turnajoch a úspešne pôsobí v žiackej futbalovej lige, kde hrá za futbalový klub ŠKP Dúbravka. Svoju školu úspešne reprezentoval v okresnom kole Dejepisnej olympiády, kde sa umiestnil  vo svojej kategórii na 1. mieste a taktiež je úspešným riešiteľom Geografickej  olympiády. 

12. Monika 
          Pánisová

je žiačkou 9. A triedy v ZŠ Prokofievova 5, o ktorej sa hovorí iba v superlatívoch: je výbornou žiačkou, má vzorné správanie a je všestranne nadaná. Rovnako je úspešná v matematických súťažiach Matboj a Pytagoriáda, ako aj v olympiáde zo sloven. jazyka, či v okresnom kole rétoriky Štúrov Zvolen. Na majstrovstvách SR v šachu sa umiestnila na 2. mieste. Monika je osobnosť, ktorá si zalúži ocenenie nielen pre výsledky ktoré dosahuje, ale najmä pre svoj úžasný prístup k životu, spolužiakom a dospelým.                                                            
13. Michaela
         Palečková

je žiačkou 8.A v  ZŠ Tupolevova 20, ktorá dosahuje vynikajúci prospech a úspešne reprezentuje školu  v matematických, prírodovedných, literárnych a športových súťažiach a olympiádach. Spomeňme aspoň matematickú a biologickú olympiádu, Matboj, Novodobo so Shakespearom, zo športov stolný tenis. Pedagógovia školy navrhli oceniť Mišku za aktívny prístup k škol. a mimoškol. aktivitám a za vytváranie dobrých vzťahov v žiackom kolektíve.

14. Veronika
        Bobáková
je žiačkou 8. A triedy v ZŠ Turnianska 10. Dosahuje výborný prospech a zadané úlohy vždy svedomito plní. Aktívne pracuje v školskom parlamente, iniciatívne sa zapája do činnosti výcvikového programu  CHIPS, ktorého cieľom je podporiť vrstovnícke vzťahy v škole. Taktiež  aktívne pracuje v kolégiu medzinárod. projektu Zelená škola. V tomto školskom roku bola úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády a umiestnila sa v okresno kole na 2. mieste,  v krajskom kole sa na 4. mieste. Veronika je veľmi priateľská a  rada pomôže  spolužiakom i učiteľom.
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1. Michaela  
           Varsányiová 

V decembri minulého roka stratila sluch Miškina spolužiačka (Gabika Pružincová). Nasledovala hospitácia, rekonvalescencia a dlhodobá neprítomnosť v škole. Michaela sa 3 mesiace nezištne venovala svojej spolužiačke. Každodenne po vyučovaní jej nosila správy zo školy a pomáhala s učivom. Po návrate do školy Gabika nemala žiadne problémy s učením. Dosahuje výborné výsledky a našťastie sa jej sluch aspoň čiastočne upravil. 
Miška je výborná žiačka, nevymeškala ani jednu vyučovaciu hodinu. Zapája sa do aktivít UNICEFu, úspešne pracuje v ekologickom krúžku a aktívne sa podieľa na práci v projekte Voda je život. 


