Vyhodnotenie 47. úlohy
Vyrob si Recyklorúško!
Milí Recyklohráči.... s krásnymi, vlastnoručne ušitými rúškami

,

47. úlohu s názvom Vyrob si Recyklorúško! ste zvládli bravúrne. Toľko
krásnych rúšok sme ani vo sne nečakali. Pochvalu si zaslúžite úplne všetci,
pretože ste sa snažili využiť starý nepotrebný textil a tak ho vlastne
recyklovať.
Obrovský palec hore patrí všetkým Recyklohráčom ktorí:
✓ vymysleli a vyrobili funkčné rúško bez použitia ihly a nite
✓ ušili rúško sami alebo s pomocou rodičov, starých rodičov
a súrodencov
✓ sú maličkí, častokrát prváci a ukázali nám, že sami šili na šijacom
stoji rúško a dokonca nám o tom poslali video dôkaz
✓ navštevujú špeciálne školy a napriek svojim mentálnym a zdravotným znevýhodneniam si tiež dokázali sami
rúško pripraviť
✓ šili rúška nielen pre seba ale aj pre rodinu, obec, domovy dôchodcov, zdravotníkov, ošetrovateľskú službu
ADOS, mníšky, celú dedinu, častokrát to boli stovky vyrobených rúšok
✓ počas karantény objavili svoje básnické črevo a o koronavíruse nám napísali básničky, niektorí aj celé
rozprávky
✓ využili na šitie rúška staré plachy, obliečky, tričká, košele, trenítky, boxerky, ponožky, pyžamá, nohavice,
tepláky, legíny, utierky, vreckovky, gumičky do vlasov, staré silonky, šnúrky do topánok
✓ sa snažili vyrobiť si dokonca ochranné masky, štíty
Bolo ťažké vybrať tie najkreatívnejšie, najkrajšie, najdômyselnejšie
rúška, ale pokúsili sme sa o to a takto to dopadlo. Bonusové body za
úlohu získavajú:
Materská škola Stará Lesná
Gymnázium Krompachy
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Nové Zámky
Základná škola, Gemerská, Košice
Gymnázium, Hlinská, Žilina
Základná škola s MŠ Brezovica
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
Základná škola v Nemšovej

„...... za šijacím strojom som strávila
hodiny a hodiny počas týchto 3 týždňov
dennodenne a podarilo sa mi osobne ušiť
a zadarmo rozdať viac ako 800 rúšok pre
potreby rodiny, obce (asi 300 ks v
spolupráci s Miestnym spolkom SČK
Martinček), 120 ks pre potreby
chirurgického oddelenia Dolnooravskej
nemocnice v Dolnom Kubíne, 120 ks
Zariadenia pre seniorov a Domova
dôchodcov v Dolnom Kubíne, 30 ks DDS v
Liptovskom Mikuláši, 230 ks pre potreby
Útulku pre bezdomovcov v Kláštore pod
Znievom.“
pani koordinátorka zo Strednej
zdravotníckej školy, M. Hattalu, Dolný
Kubín

Stredná zdravotnícka škola, M.Hattalu, Dolný Kubín
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená
Základná škola s MŠ Halič
Základná škola Lietavská Lúčka
Spojená škola, Mokrohájska, Bratislava
Cirkevná základná škola sv. J. Bosca, Lučenec
Základná škola s MŠ Prašice
Materská škola Valaliky
Základná škola s MŠ, Jarná, Poprad
Základná škola Láb
SOŠ obchodu a služieb, Trnava
Základná škola s MŠ Hôrky

„Ďakujeme za veľmi dobre zvolenú úlohu,
ktorá nás bavila a bola aj veľmi účelná :)“
pani koordinátorka zo ZŠ internátnej pre
žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou
„Z našej školy sa zúčastnilo 76 žiakov,
ďakujeme za dobrý námet“
Základná škola Lietavská Lúčka
„My sme s maminkou vyrobili takéto rúško
z trička, ktoré by som už nenosila.
Blíži sa apríl a keďže sa tento rok deň
narcisov na zbierku pre Ligu proti rakovine
asi konať nebude, tak sme vyrobili rúško s
ich logom , pretože onkopacienti sú teraz
najnáchylnejší na koronavírus.“
Žiačka zo základnej škole v Lábe

Na pobavenie uvádzame aj niektoré z básni o koronavíruse:

Nela Š., VII.B, Žarnovica

„Počas mesiaca marec som každú voľnú
chvíľku šila rúška pre naše mesto Senica,
ako dobrovoľníčka. Ušila som ich okolo
stovky, ako pomoc pre občanov sociálne
slabších, v núdzi, pre ich ochranu.“

Koronavírus
Navštívil nás mrcha vírus,
musíme s ním bojovať.
Nosiť rúška, drhnúť ruky,
doma karanténovať.
Nezáleží na tom,
či sa nám to páči...
...Korona si s ľuďmi robí
čo sa jej len ráči.
Tak sa všetci zomknime,
po prstoch jej seknime.
Buďme k sebe ako sestra a
či brat,
Potom vírus zmizne, ako
taký smrad.

pani koordinátorka z III.ZŠ, Sadová,
Senica
„Recyklorúško sme doma s mojou 7ročnou sestrou vyrobili zo starých legín.
Zošívala nám ho mamina. Taktiež som sa
rozhodla zapojiť a nejako pomôcť v tejto
situácii, tak som pomáhala rodičom
vyrábať 100 rúšok na gynekologickopôrodnické oddelenie. Všetky boli
vyrobené z našich starých obliečok na
periny.“
Študentka Nika z Gymnázia, Hlinská v
Žiline

„Jedna naša žiačka spolu s jej rodinnými
príslušníkmi šili rúška pre celú dedinu.
Zavesili ich na vetvičku „rúškovník“ a kto
potreboval, mohol si zobrať.“
Základná škola s MŠ Brezovica

Mnohí si vyrobili krásne rúška bez toho aby použili ihlu a niť, iným so šitím pomáhali rodičia, starí rodičia či
súrodenci. Boli sme milo prekvapení, keď sme si mohli pozrieť videá, ako aj malí prváci šijú na šijacích strojoch a išlo
im to naozaj veľmi dobre. Taktiež nás potešili aj žiaci mnohých špeciálnych škôl a ukázali nám, že aj napriek svojim
mentálnym a zdravotným znevýhodneniam si tiež dokázali sami rúško pripraviť. Karanténa dokonca v niektorých
Recyklohráčoch prebudili básnické črevo a o koronavíruse nám napísali básničky. Ste proste skvelí a my musíme opäť
povedať, že sme radi, že Vás všetkých v Recyklohrách máme.

