
 

 
 

Prvé stretnutie žiakov v rámci 

cezhraničného projektu VedoMOSTY 

  

Vo štvrtok 24. októbra 2013 sa uskutočnilo prvé dlho očakávané stretnutie našich ţiakov so 

ţiakmi zo Základnej školy T.G. Masárika z Horní Bečvy v rámci projektu cezhraničnej 

spolupráce pod názvom VedoMOSTY.  Autobus so ţiakmi z Čiech zastavil pred školou 8.50 

hod. Počasie sa na nás síce mračilo ba aj plakalo, ale dobrú náladu, tréning a súťaţenie 

neprekazilo. 

Stretnutie sme slávnostne otvorili v telocvični. Na úvod zazneli hymny oboch štátov. Potom 

 zástupkyňa Mgr. Daniela Bitušiaková privítala  hostí  a predstavila prítomných učiteľov 

a trénerov z Čiech aj zo Slovenska. Krátkym príhovorom sa prihovorila riaditeľka Mgr. Oľga 

Gašpieriková. Pripomenula v ňom našu spoločnú minulosť. V závere  boli ţiakom povedané 

základné pokyny. 

Súťaţe a stolnotenisové sústredenie prebiehalo podľa harmonogramov, ktoré boli zverejnené 

na budovách školy, web sídle školy, obecného úradu v Lietavskej Lúčke a na obecných 

tabuliach v obci Lietavská Lúčka a spádových obciach  Porúbka a Lietavská Svinná. 

Hlavným cieľom dňa bolo zmeranie si vedomostí z dvoch predmetov a spoločný cezhraničný 

stolnotenisový tréning, ktorého sa zúčastnilo 10 ţiakov z Horní Bečvy a 10 ţiakov 

z Lietavskej Lúčky, aby bol zabezpečený individuálny prístup. Tréning prebiehal v telocvični 

a bol jednodňový. Slovenské a české deti na ňom trénovali techniku hry. Viedol ich 

a usmerňoval Miroslav Čerňan, tréner oddielu v Lietavskej Lúčke a rozhodca v rámci 

národnej ligy. Ţiakov z Horní Bečvy sprevádzal a usmerňoval tréner Jiři Vala . V závere 

tréningu, aby to bolo pre účastníkov zaujímavejšie, si nesúťaţne zmerali sily. Vyhrali deti zo 

ZŠ Lietavská Lúčka (14 : 4). Ţiaci v Horní Bečvy spolu s trénerom skonštatovali, ţe musia 

viac trénovať. 

Ostatní ţiaci sa po úvode v telocvični presunuli do budovy školy, kde si odloţili veci , dostali 

pokyny a rozdelili sa do  štyroch tried, kde ich zaviedli naše ţiačky a tam si všetci súťaţiaci 

pripli na oblečenie vizitky, ktoré slúţili aj ako reklama projektu.Súťaţilo sa v učebni chémie, 

fyziky a v 8.A a 8.B triede. Celé horné poschodie školy bolo vyhradené na súťaţ. V jednej 

triede boli dve skupiny -  5 českých a 5 slovenských ţiakov z rôznych  ročníkoch, napr. 

6.ročník z Lietavskej Lúčky a 7. ročník z Horní Bečvy, aby si neprezrádzali odpovede a aby 

sa navzájom nerušili.Preţiakov, ktorí nesúťaţili z anglického jazyka, bol v počítačovej učebni 

pripravený veľmi zaujímavý program zameraný na environmentálnu tému. 

Ţiaci súťaţili vo vedomostných testoch z anglického jazyka a z biológie. Z Horní Bečvy 

prišlo 24 ţiakov, zástupkyňa školy Mgr. Daniela Křištofová, p. učiteľky Mgr.Markéta 



Fárková a Mgr. Marcela Hodaňová. Z našej strany súťaţilo 32 ţiakov a dozor nad súťaţiacimi 

ţiakmi vykonávali 5 učitelia – zástupkyňa školy Mgr. Daniela Bitušiaková, zástupca školy 

Ing. Ondrej Roskoš, Mgr. Viera Hubočanová, Ing. Oľga Bogová a Mgr. Lena Lauková. 

Zostaviť testy z anglického jazyka  nebolo náročné, pretoţe v oboch školách sa učí podľa 

rovnakých učebníc – Project 1-5. Testy vypracovala Mgr. Viera Hubočanová, učiteľka 

anglického jazyka v ZŠ Lietavská Lúčka a konzultovala ich emailom s Mgr.MarcelaFárková, 

učiteľkou anglického jazyka v ZŠ Horní Bečva. Testy boli zamerané na čítanie 

s porozumením a na gramatické javy.  Ţiaci Základnej školy Lietavská Lúčka boli úspešní vo 

všetkých ročníkoch 6. – 9.. Ţiaci Základnej školy Horní Bečva boli úspešní v 6. a 9. ročníku. 

 Výsledky boli nasledovné: 

  

  ZŠ  Lietavská lúčka   ZŠ Horní Bečva 

6. ročník                            23  bodov                          23 bodov                

7. ročník 39 bodov 34 bodov 

8. ročník 33 bodov   28,5 bodov 

9. ročník 44 bodov 44 bodov 

  

Vypracovať testy z biológie bolo náročnejšie, pretoţe učivo v jednotlivých ročníkoch 

a školách sa preberá  v iných mesiacoch školského roku alebo v inom ročníku a podľa úplne 

rozdielnych učebníc. Testy pripravila Ing. Oľga Bogová, učiteľka biológie v ZŠ Lietavská 

Lúčka a konzultovala ich taktieţ cez email s Mgr. Marcela Hodáňová, učiteľkou přírodopisu 

v ZŠ Horní Bečva, ktorá ich preloţila aj do češtiny pre ţiakov z ich školy, aby im boli 

zrozumiteľné. Testy pre 6. a 9. ročník obsahovali aj praktické úlohy. V 6. ročníku to bola 

práca s mikroskopom a v 9. ročníku poskytnutie prvej pomoci. 

Pri týchto testoch sme zistili, ţe naše učebné osnovy z biológie  s českými učebnými 

osnovami z přírodopisu v menovaných ročníkoch sú nekompatibilné. 

Vedomosti ţiakov boli v týchto testoch vyrovnanejšie, čo dokazujú aj výsledky, ktoré boli 

nasledovné: 

  ZŠ Lietavská Lúčka  ZŠ Horní Bečva     

6. ročník     47,5  bodov 47    bodov 

7. ročník 43,5  bodov 46,5 bodov 

8. ročník 40     bodov 40,5 bodov 

9. ročník           37,5  bodov 37    bodov 

  

  


