Vyhodnotenie 21.úlohy
Charitatívna odpadová šarkaniáda
Milí Recyklohráči!
Do kreatívnej a zároveň charitatívnej úlohy sa zapojilo až 211 škôl. Z toho až 196 škôl sa vzdalo 200
bodov, ktoré získali za zapojenie sa do tejto úlohy v prospech organizácie UNICEF na nákup školských
pomôcok pre deti v Afrike. Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať až 980 eur.
Je to naozaj úžasný výsledok a patrí vám veľká vďaka. Okrem toho ste nás potešili aj nádhernými
šarkanmi a bolo ťažké vybrať tie najlepšie. Pri hodnotení sme prihliadali na použitý materiál, na
schopnosť šarkana lietať a na celkové prevedenie.
Veľmi nás potešili fotografie, ktoré nám ukázali, že ste sa pri výrobe, ale hlavne pri púšťaní šarkanov,
veľmi dobre zabávali. Veľká pochvala patrí školám, ktoré zorganizovali celoškolskú šarkaniádu aj
s rodičmi. Verím, že sa Vám táto aktivita zapáčila a školy, ktoré ju organizovali tento školský rok po
prvýkrát, jej zostavú verní aj v budúcnosti.
Ocenené práce si môžete pozrieť v našej fotogalérii na stránke www.recyklohry.sk.
V kategórii materských škôl sú 300 bonusovými bodmi odmenené tieto školy:
Materská škola, Bernolákova, Prešov
Materská škola, P.J.Šafárika, Šaľa
Materská škola Seč
Materská škola Raková
Materská škola Chmelinec
V kategórií 1.stupeň základných škôl získava 300 bonusových bodov:
Základná škola s materskou školou Badín
Základná škola Veľké Kapušany
Základná škola s materskou školou Kuchyňa
Základná škola Fintice
Základná škola J.G.Tajovského, Senec
V kategórií 2.stupeň základných škôl sú odmenené 300 bodmi tieto školy:
Základná škola s mateřskou školou, Slovanská, Púchov
Základná škola Bobrovec
Základná škola s mateřskou školou, Za kasárňou, Bratislava
Súkromná spojená škola, Nové Zámky
Základná škola, Pankúchova, Bratislava

Spolu so strednými školami sme v poslednej kategórií hodnotili aj špeciálne školy, keďže stredných
škôl sa do tejto úlohy zapojilo najmenej. Ocenené školy v tejto kategórií sú:
Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves
Špeciálna základná škola, Rudňany
Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
Špeciálna základná škola, Svit
Špeciálna základná škola, Revúca

