
 

 

Tretie súťaţné stretnutie v rámci projektu VedoMOSTY prebehlo 12. decembra 2013. 

Súťaţiaci z oboch škôl si zmerali vedomosti z matematiky. 

Tentokrát nás ţiaci z Hornej Bečvy prekvapili, pretoţe prišli skôr. Navštívil nás pán riaditeľ 

Mgr. Ján Děcký a pani učiteľka matematiky Mgr. Andrea Hanásová. 

 Ţiaci, ktorí tu boli uţ tretíkrát, presne vedeli kam majú ísť. Uţ našu školu dobre poznali. 

V prírodopisnej učebni si zloţili veci, trochu si odpočinuli po ceste, aklimatizovali sa na nové 

prostredie. 

Po podpísaní prezenčných listín prítomných privítala pani zástupkyňa Mgr. Daniela 

Bitušiaková a pani riaditeľka Mgr. Oľga Gašpieriková otvorila súťaţný deň. Pani učiteľka 

matematiky na našej škole Mgr. Jana Hvolková súťaţiacim dala pokyny. Ţiaci sa rozdelili do 

tried, kde dostali testy a pracovali. Na vypracovanie testov mali 60 minút. 

Po skončení testov sa všetkých 40 súťaţiacich zhromaţdilo vo fyzikálnej učebni. Ţiaci 

z mediálneho krúţky pripravili pre nich kvíz zo spoločnej  histórie. Ţiaci vytvorili zmiešané 

druţstvá. V jednom druţstve boli ţiaci zo ZŠ Lietavská Lúčka aj zo ZŠ Horná Bečva. 

Vedomosti z histórie boli dosť vyrovnané. Keďţe  ţiaci z mediálneho krúţku si kvíz pripravili 

na interaktívnej tabuli, ţiaci v druţstvách mali hneď spätnú väzbu, hneď vedeli, či správne 

odpovedali. Ţiakov tento kvíz veľmi zaujal. Dozvedeli sa v ňom aj niečo nové. Kvíz mal teda 

nielen zábavnú ,ale aj vzdelávaciu funkciu. Kvízom sa nadviazali ešte bliţšie vzťahy medzi 

súťaţiacimi, pretoţe museli spoločne ťahať za jeden povraz a spolupracovať. Za kaţdú 

správnu odpoveď  boli súťaţiaci v druţstvách odmenení malou sladkosťou. 

Po kvíze išli ţiaci a učitelia z Bečvy na obed, ktorí im znovu veľmi chutil. Na cestu dostali  

balíčky, ktoré im nielen v tento deň, ale aj v predošlé súťaţné dni pripravili pani kuchárky. 

Počas kvízu pani učiteľky opravili matematické testy. Opäť zvíťazili vo všetkých  kategóriách 

 ţiaci z Lietavskej Lúčky. 

Výsledky  súťažných testov z matematiky: 

Trieda ZŠ Lietavská Lúčka ZŠ Horná Bečva 

5. trieda 15 bodov 11 bodov 

6. trieda 20 bodov 15 bodov 

7. trieda 18 bodov 17 bodov 

8. trieda 15,5 bodov 13,5 bodov 

  

 



 

Na vyhodnotení úspešné ročníky boli odmenené diplomom. Na tvárach ţiakov z Hornej 

Bečvy bolo vidieť veľké sklamanie. Ţiaľ víťaz môţe byť len jeden. Moţno sa im bude viac 

dariť na pôde ich školy. Všetci súťaţiaci dostali opäť účastnícke listy. Niektorí vlastnia uţ 

tretí. 

Ďakovné listy dostali aj pani učiteľky. Testy z matematiky vypracovala pani učiteľka 

Hvolková a konzultovala ich s pani učiteľkov Hanásovou, ktorá ich aj preloţila pre ţiakov 

z Hornej Bečvy do čestiny. 

Na záver sa prítomným prihovorila pani riaditeľka, poďakovala im za výkony a povzbudila 

ţiakov z Hornej Bečvy. Prihovoril sa aj pán riaditeľ zo ZŠ Horná Bečva a pozval nás na 

šúťaţenie ku ním. 

Čakajú nás u nich znovu testy zo všetkých predmetov ANJ, BIO, FYZ, MATa mnohé ďalšie 

aktivity. Niektoré aktivity budú ešte aj u nás. Napríklad spoločná dopravná výchova, 

tréningová časť stolného tenisu, halový futbal, finančná gramotnosť a jeden spoločný výlet do 

blízkeho okolia. 

  

 

 


