
 

Název projektu VedoMOSTY – ukažme,  co víme 
 

5. června 2014 se uskutečnilo páté setkání žáků a pedagogů z Lietavké Lúčky a naší školy na Horní 
Bečvě. Po slavnostním zahájení v nově zrekonstruované učebně fyziky a chemie se učitelé ze Slovenska 
odebrali pod vedením pana ředitele Jana Děckého k prohlídce školy a potom se rozdělili a navštívili 
jednotlivé ročníky ve výuce. O přestávce si vyměnili zkušenosti, jak a co se učí u nás nebo v Lietavské Lúčke. 
Žáci mezitím promítali své prezentace „ Společné kulturní dědictví našich předků“. Prezentace byla 
zaměřena na věrozvěsty Cyrila a Metoděje. 
Po prezentaci byl pro žáky připraven vědomostní test online a soutěže ve znalostech a psaní cyrilice. 
V rámci tohoto projektu proběhla na jednotlivých školách výtvarná soutěž „Cyril a Metoděj – apoštolové 
Slovanů“. Práce byly vystaveny v prostoru šaten. Na každé škole vybrala odborná porota nejlepší práce 
v kategorii malba, kresba a prostorová práce.  
 

Výsledková listina: 
          malba  Horní Bečva     Lietavská Lúčka 

1. místo  Vojtěch Bambušek, Richard Žitník  Simona Kubalová 
2. místo  Vojtěch Maceček    Adriána Grečnárová 
3. místo  Veronika Pařenicová  

 
         kresba  Horní Bečva     Lietavská Lúčka 

1. místo  Zdeněk Diatka   Petra Rzeszotová, Petra Kamenská 
2. místo  Tomáš Měrka    Simona Kubalová 
3. místo  Veronika Pařenicová 

 
         prostorová práce Horní Bečva     Lietavská Lúčka 

1. místo  M. Fárková, M. Ondruchová,    Rebeka Bitušiaková,Rebeka Slotová,                                
   A.Nytrová, D.Kaniok       Karin Jantošová   

 
Ceny předal žákům ředitel naší školy Mgr. Jan Děcký na závěr při slavnostním vyhodnocení aktivit. Žáci 
dostali občerstvení a po obědě ve školní jídelně jeli na výlet do technického muzea v Kopřivnici, potom 
lanovkou z Ráztoky na Pustevny a pěšky k soše pohanského boha Radegasta. Počasí nám přálo a výlet 
se všem velmi líbil. 
 
 

 

V Horní Bečvě 5.6. 2014                                        Mgr. Jan Děcký  

                                                                                 ředitel školy 

 

 
Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -2013. 
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