VedoMOSTy – ukážme, čo vieme

Výstižný názov projektu, ktorý prebiehal na našej škole minulý školský rok, v ktorom si žiaci
zo ZŠ Lietavská Lúčka a ZŠ s MŠ Horní Bečva vyskúšali svoje vedomosti z predmetov
matematika, biológia, fyzika a anglický jazyk a zmerali svoje sily v športových aktivitách ako
bol stolný tenis, futbal a halový futbal. Zážitky detí boli príjemné nielen zo súťažných
stretnutí, ale aj z výletov, ktoré boli s aktivitami spojené a hlavne boli obohatení o nové
kamarátstva a o spoznávanie tradícií, zvyklostí a jazyka cezhraničného partnera.
Menovaný projekt v minulom roku veľmi oslovil žiakov, pedagógov a vedenia oboch škôl
a preto sa rozhodli v dobrej veci pokračovať aj v tomto školskom roku 2014/25015.
Dňa 19. marca na škole zavládol opäť súťaživý duch. Stretli sa znova žiaci oboch partnerských
cezhraničných škôl, žiaci 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali žiaci zo všetkých
spádových obcí – Lietavská Lúčka, Porúbka, Lietavská Svinná a Babkov. Súťažilo sa len
v matematike a anglickom jazyku, pretože pri predošlých súťažiach sme zistili, že bolo
obtiažne zostaviť testové úlohy z biológie a fyziky, pretože tematické celky sa preberali
v rôznych ročníkoch a rôznych časových úsekoch školského roka.
Aktivita sa realizovala v rámci Centra voľného času pri ZŠ Lietavská Lúčka.
Víťazstvo si domov neviezli českí žiaci. Zostalo u nás na našej škole. Pri tomto projekte však
nejde ani tak o víťazstvo, ale o zúčastnenie sa a získanie nových skúseností a kamarátstiev.
Výsledky:
Anglický jazyk
Názov školy
ZŠ s MŠ Horní Bečva
ZŠ Lietavská Lúčka

Ročník
8. ročník
9. ročník
8.ročník
9.ročník

Získané body z celkového počtu
52 bodov zo 60
53 bodov zo 60
57 bodov zo 60
56 bodov zo 60

Ročník
8. ročník
9. ročník
8.ročník
9.ročník

Získané body z celkového počtu
7 bodov z 12
10 bodov z 13
11 bodov z 12
10,5 boda z 13

Matematika
Názov školy
ZŠ s MŠ Horní Bečva
ZŠ Lietavská Lúčka

Na príprave testov sa podieľali učitelia z oboch škôl, čiže nikto nebol vo výhode alebo nevýhode.

Súťažiaci žiaci z 8. ročníka ZŠ Lietavská Lúčka:
Vojtasová Patrícia - Lietavská Lúčka
Hrtánková Lenka – Lietavská Svinná
Kováč Jaroslav – Babkov

Súťažiaci žiaci z 9. ročníka ZŠ Lietavská Lúčka:
Barčiak Richard – Lietavská Svinná
Štefánik Martin – Lietavská Svinná
Hodas Matej – Porúbka
Potešilo nás, že stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí Lietavská Lúčka Ing. Marian Sliviak,
ktorý v minulom školskom roku nevynechal skoro ani jedno súťažné stretnutie a v závere
prišiel aj pán starosta z Lietavskej Svinnej Ing. Igor Veselovský.
Účasť starostov pri takýchto príležitostiach, je podporou pre súťažiacich a aj podporou pre
ďalšie získavanie vedomostí a ich rozvoj.
Súťažiacim žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, patrí poďakovanie. Podali veľmi pekný
výkon o čom svedčia získané body v testoch. I keď opakovane, ale treba ešte raz poďakovať
za myšlienku, prípravu projektu a prácu s ním spojenú starostovi obce Lietavská Lúčka Ing.
Marianovi Sliviakovi, pracovníčkam Obecného úradu a taktiež bývalým i súčasným
poslancom za podporu aktivít školy.
Budúci týždeň, v utorok 24. marca, nás čaká ďalšie stretnutie v rámci pokračovania projektu
VedoMOSTY, ale tento raz na českej strane v Horní Bečvě a v športovej aktivite, v stolnom
tenise. Snáď sa nám aj tam bude dariť a prinesieme si víťazstvá.

„ Nie to čo mám, ale to čo viem, je mojím bohatstvom.“
Thomas Carlyle

