Třetí setkání žáků v rámci přeshraničního
projektu VedoMOSTY
Ve čtvrtek 3. dubna se uskutečnilo třetí setkání žáků naší školy a žáků z Lietavskej
Lúčky. V programu bylo prověření znalostí z matematiky a pohybová gramotnost. Slavnostní
záhájení proběhlo v tělocvičně, kde všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Jan Děcký.
V krátkém kulturním vystoupení zazpívala Monika Ondruchová francouzkou píseň, Sára
Bílková zazpívala slovenskou píseň Jablčko a žáci osmých tříd vystoupili se svým tanečním
programem. Po kulturním programu se žáci přesunuli na testy z matematiky do odborné
učebny přírodopisu a fyziky.
V rámci pohybové gramotnosti se žáci zúčatnili olympijského pětiboje.
Testy z matematiky psalo 40 žáků a v pětiboji soutěžilo celkem 60 žáků (z každé školy 30)
v kategoriích: žáci 3. - 5. třídy, žáci 6. - 7 třídy, žáci 8. - 9. třídy. Dívky a chlapci se hodnotili
zvlášť.
Jako první disciplína byl trojskok, kde měli všichni 3 pokusy a hodnotil se ten nejlepší.
Druhá disciplína byl leh - sed po dobu 2 minut, hodnotil se počet.
Třetí disciplínou bylo skákání přes švihadlo 2 minuty, hodotil se počet přeskoků. Čtvrtou
disciplínou byl driblink s basketbalovým míčem kolem 2 met vzdálených 10 metrů po dobu 2
minut. Hodnotily se uběhnuté metry. Poslední pátou disciplínou byl hod medicimbalem vzad.
Hodnotil se nejdelší pokus ze tří. Za každou disciplínu dostali žáci body, které se nakonec
sečetly.

Výsledky pětiboje:

Kategorie 3. - 5. třída
dívky

chlapci
1. Daniel Němec

HB

1 868 b.

1. Radka Žitníková HB

2 118 b.

2. Samuel Rybár

HB

1 831 b.

2. Monika Botková HB

1 977 b.

3. Emanuel Vala

HB

1 430 b.

3. Klára Kohlerová LL

1 524 b.

Kategorie 6. - 7. třída
dívky

chlapci
1. Pavel Juroška

HB

3 956 b.

1. Adriána Makuková

LL 2 621 b.

2. Michal Fojtášek HB

3 143 b.

2. Patrícia Vojtasová

LL 2 580 b.

3. Filip Andrejka

2 921 b.

3. Tereza Barabášová

HB 2 353 b.

LL

Kategorie 8. - 9. třída
dívky

chlapci
1. Dávid Bartáky

LL

4 414 b.

1. Kristýna Kubešová

HB 3 318 b.

2. Vojtěch Bambušek HB

4 056 b.

2. Veronika Kphoutová

HB 3 008 b.

3. Adam Líška

3 617 b.

3. Pavla Křištofová

HB 2 704 b.

LL

Pětiboj připravil náš učitel tělesné výchovy Mgr. Zbyněk Kocurek, po konzultaci
s PaeDr. Jurajem Kováčem, za vydatné pomoci rozhodčích - žáků 9. tříd a Mgr. Daniely
Křištofové. Výsledky vyhlásil ředitel školy v tělocvičně ve 13,00.
Vítězové dostali medaile a ceny.

V matematice byly výsledky následovné:
ZŠ Lietavská Lúčka

ZŠ Horní Bečva

6. ročník

23 bodů

22 bodů

7. ročník

21 bodů

22 bodů

8. ročník

28 bodů

25 bodů

9. ročník

18 bodů

24 bodů

Během dopoledne dostali všichni účastníci občerstvení - minerálku a oplatek, ve 12,00
hod. měli připravený ve školní jídelně oběd.
Pro žáky, kteří psali matematiku, byl v době, kdy čekali na výsledky pětiboje,
připraven program - prezentace o psím útulku a potom vystoupení Sandry Hanasové a
Kateřiny Jalůvkové se svými psy. Program se všem líbil. Po programu proběhlo vyhodnocení
testů z matematiky, které připravily paní učitelky Mgr. Andrea Hanasová a Mgr. Marcela
Hodaňová po konzultaci s Mgr. Janou Hvolkovou, v učebně fyziky.
Všichni účastníci obdrželi účastnické listy, učitelé děkovné listy a vítězové diplomy.

