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Motivačný systém BESST pre 1.stupeň 

Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh sa počas školského roka usilujem o to, aby som mohol byť súčasťou 
víťazných kategórií a zároveň získať odmeny k tomu prináležiace. Stretávam sa s úlohami z rôznych oblastí - od čítania 
slovenskej či anglickej literatúry, cez návštevy hradov a zámkov, divadiel a kín až po návštevy rôznych miest. Postupne 
získavam body a ocenenia.  
 

INDIVIDUÁLNE A TRIEDNE HODNOTENIE 
 Zbieram ocenenia 

 10 ocenení – získam BRONZE CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét, 

2 individuálne a 2 triedne žolíky  

 20 ocenení – získam SILVER CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét,  2 

individuálne a 2 triedne žolíky  

 30 ocenení – získam GOLD CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét,    2 

individuálne a 2 triedne žolíky  

 50 ocenení – získam PLATINUM CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku All-time Hall of Fame, získam 

menovací dekrét, 3 individuálne a 3 triedne žolíky  

 70 ocenení – získam DIAMOND CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku All-time Hall of Fame, získam menovací 

dekrét, 3 individuálne a 3 triedne žolíky  

Všetci žiaci sme rozdelení do štyroch housov, v ktorých budeme každý bojovať za svoj tím počas celého nášho štúdia 
v BESST-e.  Housy sú rozlíšené farebne : 

 Biely house 

 Modrý house 

 Zelený house 

 Žltý house 

V každom z nich budeme spolu s kamarátmi zo všetkých ročníkov 1. stupňa (1. - 4. ročník). Takto rozdelení sa budeme 
zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré nám budú vopred oznámené. 

Ako získam ocenenie a druhy ocenení: 
VÝNIMOČNÉ OCENENIA 

Výnimočné ocenenia získavané za reprezentáciu školy a za vynikajúce výsledky (vyhodnocované každý mesiac). 

Reprezentant (School representative) – ocenenie získam, ak reprezentujem školu 

na nejakej súťaži v rámci celého mesta, prípadne Slovenska a  dosiahnem 1. – 3. miesto (max. 4 ocenenia). 

Žiak mesiaca (Student of the month) – ocenenie získam, ak mám v rámci mojej 

triedy najviac 100% za mesiac, zároveň sa dostávam na nástenku (max. 3-krát za jeden školský rok).  

Trieda mesiaca (Class of the month) – ocenenie získame, ak máme ako trieda 

v rámci 1. stupňa (1. – 4. ročník) najviac ocenení v motivačnom systéme za mesiac v priemere na žiaka, 
dostávame sa na nástenku a každý žiak triedy získa toto ocenenie do svojho herného plánu (max. 3-krát za 
jeden školský rok). 

 

OCENENIA 
Ocenenia získavam v priebehu roka za písomné vypracovanie projektu, prípadne v závislosti od typu ocenenia aj za donesenú 
fotku alebo ústnu prezentáciu. Za projekt, fotku a ústnu prezentáciu získam daný počet bodov. Forma písomného projektu je 
ľubovoľná, môžem, ale nemusím využiť prepripravené mustry projektov. Projekt a fotky nesmú byť staršie ako dva týždne. 
Výnimkou sú projekty v kategórii Holiday, kde môžem odovzdať projekt o letných prázdninách až do konca októbra 
 

Čitateľ (Reader) – ak prečítam slovenskú alebo anglickú knihu, donesiem vypracovaný 

projekt alebo obsah knihy prezentujem ústne (projekt = 2 body, ústna prezentácia = 1 bod, max. 8 
ocenení).  

Spisovateľ (Writer) – ak napíšem príbeh, báseň, poviedku primeranú veku v slovenskom 

alebo anglickom jazyku (projekt = 1 bod, max. 4 ocenenia). 



 

 

 

Šikovníček (Crafts-person) – ak vytvorím „umelecké“ dielo z rôznych materiálov a do 

školy prinesiem toto dielo alebo jeho fotografiu (projekt/dielo = 2 body, max. 6 ocenení). 

 

Kultúra (Culture) – ak navštívim kino, divadlo, koncert alebo iné kultúrne predstavenie, 

donesiem vypracovaný projekt alebo fotku (projekt = 2 body, fotka = 1 bod, max. 4 ocenenia). 

 

ZOO (ZOO) – ak navštívim zoologickú záhradu, zábavný park alebo farmu, donesiem 

vypracovaný projekt alebo fotku (projekt = 2 body, fotka = 1 bod, max. 4 ocenenia). 

 

Historik (Historian) – ak navštívim múzeum, galériu, jaskyňu alebo hrad, donesiem 

vypracovaný projekt alebo fotku (projekt = 2 body, fotka = 1 bod, max. 4 ocenenia). 

 

Návštevník mesta (City visitor) – ak navštívim rôzne mestá na Slovensku 

alebo v zahraničí, donesiem vypracovaný projekt alebo fotku (projekt = 2 body, fotka = 1 bod, max. 4 
ocenenia). 
 

Prázdninár (Holidays) – ak vypracujem projekt o zážitkoch z rôznych prázdnin v 

školskom roku vrátane letných prázdnin (projekt = 1 bod, max. 8 ocenení). 

 

Voľný štýl (Freestyle) – ak vypracujem projekt na ľubovoľnú tému (projekt = 1 bod, max. 

4 ocenenia). 

 

Školská kniha projektov (School book) – ocenenie získam za každý projekt, 

ktorý bude vybratý do školskej knihy projektov (max. 4-krát za jeden školský rok), tento projekt musí 
mať formát A4. 

 

Školské soboty (School Saturdays) – ocenenie získam za každú účasť na 

školskej turistike alebo dobrovoľníckej práci organizovanej školou (max. 6-krát za jeden školský rok). 

 

Známky (Marks) – ocenenie získam, ak dosiahnem určitý počet 100% v IZK (na prvé 

ocenenie treba 10 x 100%, na druhé ocenenie treba 20 x 100%, na tretie ocenenie treba 30 x 100%, 
na štvrté ocenenie treba 40 x 100%). 

 

Školské súťaže (School competition) – ak sa zapojím do triedneho/školského 

kola súťaže, korešpondenčného semináru alebo súťaže organizovanej školou alebo inou inštitúciou, 
získam daný počet bodov. Na každé zo štyroch ocenení musím získať 15 bodov. Za účasť v triednom 
kole súťaže získavam 1 bod, za účasť v školskom kole 2 body, za účasť v okresnom kole 3 body, za 
účasť v krajskom kole 4 body, za účasť v celoslovenskom kole 5 bodov. V prípade umiestnenia na 1. 
až 3. mieste v triednom alebo školskom kole získavam navyše 3, 2, resp. 1 bod.(Príklad: zúčastním sa 
triedneho kola súťaže a umiestnim sa na 1.mieste. Získavam 1 bod za účasť v triednom kole a 3 body 
za umiestnenie na 1.mieste.) Upozornenie: za umiestnenie v súťaži v okresnom alebo vyššom kole 
získavam okrem bodov v kategórii školské súťaže aj ocenenie do kategórie Reprezentant. (Príklad: 
zúčastním sa krajského kola súťaže a umiestnim sa na 2.mieste. Získavam 4 body za účasť v krajskom 
kole súťaže a 1 ocenenie v kategórii Reprezentant.)  



 

 
 
 
 
 

Aktivita (Activity) – ak vzorne vypracujem domácu úlohu, spravím extra úlohu doma alebo 

počas vyučovania nad rámec svojich povinností, ak pomáham pri starostlivosti o triedne zvieratko 
(podľa zváženia učiteľa), získam bod. Na každé z desiatich ocenení musím získať 15 bodov. 

 

 

INDIVIDUÁLNE  A TRIEDNE ODMENY 
Individuálne odmeny (platí sa za ne len individuálnymi žolíkmi) 

Deň bez skúšania a náhodných písomiek *  - 1x individuálny žolík 

Týždeň bez uniformy **      - 3x individuálny žolík 

Výlet      - 4x individuálny žolík 

Prekvapenie počas roka    - bude stanovený počet žolíkov podľa konkrétneho prekvapenia 

* Žolík platí len na neohlásené malé testy s váhou 1 a na ústne odpovede počas celého dňa. Je potrebné odovzdať 

ho vopred (najlepšie hneď ráno), aby platil až do konca vyučovania. Žolík možno odovzdať aj v okamihu rozdávania 
malého testu alebo vyvolania na odpoveď, v tom prípade však žolík platí len na toto jedno skúšanie, nie počas ďalších 
hodín. 

** ak má dieťa týždeň bez uniformy, označené je odznakom, ktoré mu zapožičala triedna učiteľka, po skončení týždňa 
bez uniformy dieťa odznak vráti triednej učiteľke 

 

Triedne odmeny (platí sa za ne triednymi žolíkmi, pričom triedneho žolíka možno nahradiť aj individuálnym) 

Dve voľné vyučovacie hodiny   - počet triednych žolíkov = 1x počet žiakov v triede 

Jedna voľná vyučovacia hodina s tortou  - počet triednych žolíkov = 1x počet žiakov v triede 

Týždeň bez úloh     - počet triednych žolíkov = 2x počet žiakov v triede 

Týždeň bez uniformy    - počet triednych žolíkov = 3x počet žiakov v triede 

Výlet      - počet triednych žolíkov = 4x počet žiakov v triede 

Prekvapenie počas roka    - bude stanovený počet žolíkov podľa konkrétneho prekvapenia 

 

Trieda, ktorá získa ocenenie Trieda mesiaca, má právo na týždeň bez uniformy počas jedného týždňa nasledujúceho 

mesiaca. 

 

KONCOROČNÉ VYHODNOTENIE MS BESST 

Besst House: Vyhodnotenie najlepšieho housu, ktorý získal najviac ocenení počas športového dňa. 

Besst Class: Vyhodnotenie najlepšej triedy 1. stupňa za celý školský rok, ktorá získala najviac ocenení. 

Besst Students: Vyhodnotenie 7 najlepších študentov za celý školský rok, ktorí získali najviac                           

ocenení do motivačného systému. 

 

 

 

Trnava  30.09.2017                 Ing. Katarína Ondreičková 

riaditeľka školy 


