Environmentálny kalendár
VYHODNOTENIE PRÁC

Milé naše recyklohráčky, drahí recyklohráči!
Úprimne ma teší záujem, s akým sa úloha Enviromentálny kalendár stretla. Znova sa potvrdilo,
že školy preferujú úlohy, ktoré sú tvorivé a poskytujú im dostatočný priestor na vyjadrenie vlastnej
kreativity. Z nášho kalendára ste si najčastejšie vyberali na stvárnenie Svetový deň výživy,
Stredoeurópsky deň stromov, Svetový deň behu a Medzinárodný deň bez fajčenia. Našli sa však aj
takí, ktorí sa rozhodli popasovať aj s náročnějšími témami a monitorovali napr. stav vody, zahrali sa na
vegánov, či zisťovali význam ochrany Antarktídy.
Do úlohy sa zapojilo celkovo 155 škol, pričom až 151 z nich splnilo podmienky, aby im bolo
udelených 200 bodov. Ako už býva v Recyklohrách dobrým zvykom, aj tento raz som vyberala školy,
ktoré získajú bonusových 300 až 500 bodov. Pri voľbe tých NAJ som prihliadala na splnenie všetkých
bodov z CHECKLIST-u a na ďalšie hodnoty, ktoré daná práca priniesla. No a keďže sa blížia Vianoce,
dovolila som si do tohto zoznamu zaradiť o jednu školu naviac, aby malo radosť čo najviac detí .
Nasledujúci zoznam obsahuje 21 škol, ktorým boli priznané bonusové body. Držím vám palce, nech
v ňom nájdete aj tú svoju . Ostatným ešte raz ďakujem za účast a dávam do pozornosti, že čoskoro
si s Baterkou Terkou zasúťažíme o takýto krásny zápisník.
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IČO

Škola

160229
37870530
306711
699179
36129682
893412
162868
35984899
17070341
31810268
31811612
36106011
-

Gymnázium Malacky (300 b.)
ZŠ Ľubotice (400 b.)
MŠ Bátorove Kosihy (400 b.)
MŠ Hrušovany (400 b.)
MŠ Chmelinec, Púchov (400 b.)
SOŠ Trnava (500 b.)
Spojená škola internátna (400 b.)
Špeciálna ZŠ Klenovec (400 b.)
Špeciálna ZŠ Svit (300 b.)
ZŠ Kuchyňa (500 b.)
ZŠ Láb (500 b.)
ZŠ N. Zámky (500 b.)
ZŠ P. O. Hviezdoslava – táto škola neuviedla svoje IČO, ani obec a teda
jej nemožem zapísať bodíky. Poprosím, aby mi chýbajúce údaje dodala.

31202420
36129852
37810197
37831828
37860704
37873601
35513454
31827705

ZŠ Púchov (500 b.)
ZŠ Považská Bystrica (400 b.)
ZŠ s Mš Čimhová ( 400 b.)
ZŠ s MŠ Dolná Strehová (300 b.)
ZŠ s MŠ Ludanice (400 b.)
ZŠ s MŠ Ubľa (400 b.)
ZŠ Seňa (400 b.)
ZŠ Senica (400 b.)

Oceneným školám srdečne gratulujem!

Bonusové body sa budú zapisovať v priebehu tohto a nasledujúceho týždňa. Verím, že aj vďaka
nim si budete mocť zadovážiť vysnívané odmeny  Onedlho budú niektoré ocenené práce zverejnené
na našich stránkach, aby aj ostatní mali možnosť vidieť, ako originálne ste sa úlohy zhostili.

Ďakujem všetkým zapojeným za účasť a prajem vám krásne adventné obdobie!
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