Druhé setkání žáků v rámci přeshraničního
projektu VedoMOSTY
Ve čtvrtek 27. března se uskutečnilo druhé setkání našich žáků se žáky ze základní
školy Lietavská Lúčka v rámci přeshraničního projektu VedoMOSTY.
Autobus zastavil před naší školou v 8,10 hod. Žáci si odložili věci a slavnostní
zahájení proběhlo podle harmonogramu v tělocvičně. Nejprve všechny přivítal pan ředitel
Mgr. Jan Děcký a v rámci kulturního programu vystoupili žáci 7. a 6.A třídy s tanečním
vystoupením. Po slavnostním zahájení se žáci odebrali do odborných učeben, kde psali testy
z fyziky a v tělocvičně probíhal turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili žáci naší školy,
z Lietavské Lúčky, ze Zubří a z Rožnova pod Radhoštěm.
Testy z fyziky vytvořila paní učitelka Mgr. Pavla Tovaryšová z Horní Bečvy a
konzultovala je s panem učitelem Ing. Andrejem Roskošem z Lietavské Lúčky. Vytvořit testy
nebylo jednoduché, protože školní vzdělávací programy obou škol i učivo v různých
ročnících je jiné.
Výsledky byly následovné:
ZŠ Lietavská Lúčka

ZŠ Horní Bečva

6. ročník

43 bodů

55 bodů

7. ročník

84,3 %

92 %

8. ročník

100 %

95,5 %

9. ročník

95 %

85,9

Ve volném čase si pro své kamarády ze Slovenska připravili naši žáci z osmé třídy chemické
pokusy pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Hýblové.

V tělocvičně probíhal turnaj ve stolním tenisu pod vedením Jiřího Valy. V 13, 30 byl
turnaj ukončen a pan ředitel Mgr. Jan Děcký vyhlásil výsledky.

1. místo
2. místo

Daniel Ivánek Horní Bečva
Patricia Vojtasová Lietavská Lúčka
3. místo

Marek Šutek Lietavská Lúčka

Během testů i turnaje dostali žáci občerstvení - oplatek a minerálku. V 11,30 hod. byl
účastníkům podán ve školní jídelně oběd. Vyhodnocené testů z fyziky proběhlo v učebně
fyziky a výsledky turnaje ve stolním tenisu vyhlásil pan ředitel v tělocvičně. Všichni žáci
dostali účastnický list, učitelé děkovné listy, vítězové dostali diplomy a první tři vítězové ve
stolním tenisu dostali medaili a drobnou cenu.
Jak žáci, tak i učitelé byli spokojeni s průběhem jednotlivých aktivit.

