
Vyhodnotenie úlohy Dážďovky Recyklátorky 

V poslednej úlohe, ktorú sme pripravili v spolupráci s OZ Kompostujme, ste si preverili a možno aj 

nadobudli nové vedomosti o kompostovaní. Ako ste nám viacerí písali, je to hotová veda. A máte úplnú 

pravdu. Sme však veľmi radi, že sa do úlohy zapojilo až 169 škôl a väčšina z nich zvládla splniť úlohu na 

jednotku. Práce detí a študentov boli naozaj krásne a v OZ 

kompostujme sa skutočne zapotili, kým vybrali tie najlepšie. 

V priebehu februára bude na web stránke vo fotogalérii prehliadka prác, ktoré sa dostali do užšieho 

výberu, tak sa môžete krásnymi prácami pokochať aj vy      .  

Do úlohy pre koordinátorky a koordinátorov sa vás zapojilo až 110. Nikomu sa nepodarilo vyplniť test 

úplne správne. Uznávame však, že bol naozaj ťažký a viaceré otázky mali aj viac ako jednu správnu 

odpoveď. Správne odpovede Vám posielam v prílohe. V zadaní sme sľúbili knižky v losovaní len pre 

tých, ktorí na všetky otázky odpovedali správne, no nakoniec 

sme usúdili, že knižku venujeme aj tým, ktorým sa v teste 

nedarilo. V knižke môžu nájsť vedomosti, ktoré im 

o kompostovaní ešte chýbajú.      .  

Koordinátorom a koordinátorkám, ktorým sa v teste podarilo 

urobiť len zopár chýb, posielame knižku Biokompost 

automaticky. Ostatných sme zaradili do žrebovania. Okrem 

knižiek ste mali možnosť získať aj zľavové poukážky na nákup 

v e-shope OZ Kompostujme. Zoznam ocenených 

koordinátoriek a koordinátorov si môžete pozrieť v zozname 

nižšie.  

Určite ste však všetci zvedaví, ktoré školy vyhrali perfektnú prednášku so živými kalifornskými 

dážďovkami od OZ Kompostujme. Tento krát sme vyhlásenie ocenených škôl vymysleli trochu 

netradične a prezradia Vám to priamo v OZ Kompostujme na tomto linku:  

https://youtu.be/oofDL_EaIn8 

Ocenené školy a koordinátorov budem ešte priamo e-mailom kontaktovať. Knižky a zľavové kupóny 

odošleme koordinátorkám a koordinátorom v priebehu februára. 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie recyklohranie      

 

https://youtu.be/oofDL_EaIn8


IČO názov školy výhra 

37837001 ZŠ s MŠ Štefanov kniha 

35534664 ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa kniha 

31309585 Špeciálna ZŠ Vtáčkovce kniha 

31263097 ZŠ, Požiarnická, Košice kniha 

316326 MŠ Podrečany kniha 

42115591 ZŠ s MŠ Šarovce kniha 

42089051 MŠ Stará Ľubovňa kniha 

37896326 ZŠ Lieskovec kniha 

37876872 ZŠ s MŠ Tulčík kniha 

37865617 ZŠ s MŠ Jarok kniha 

37813048 ZŠ Lietavská Lúčka kniha 

36125288 ZŠ s MŠ Kočovce kniha 

35541431 Špeciálna ZŠ Richnava kniha 

31811612 ZŠ Láb kniha 

31748180 ZŠ, Ružová dolina, Bratislava kniha 

17070341 Špeciálna ZŠ Svit kniha 

641383 MŠ Latorická, Bratislava kniha 

332399 MŠ Hanušovce nad Topľou kniha 

322521 MŠ Raslavice kniha 

309214 MŠ Radava kniha 

162663 Súkromná SOŠ DSA, Trebišov kniha 

37888510 ZŠ Ratková kniha 

37878191 CZŠ sv.Demetera Ražňany kniha 

37860704 ZŠ s MŠ Ludanice kniha 

37861212 ZŠ J.A.Komenského Komárno kniha 

36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji kniha 

329045 ZŠ Dravce kniha 

37812351 ZŠ Zákopčie kniha 

182451 Špeciálna ZŠ internátna V.Predmerského Trenčín kniha 

36081086 ZŠ Dunajská Streda kniha 

37865421 ZŠ Branč zľavová poukážka 

327646 MŠ Haburská, Prešov zľavová poukážka 

37865251 ZŠ s MŠ Golianovo zľavová poukážka 

37811444 ZŠ s MŠ Stará Bystrica zľavová poukážka 

35995904 ZŠ J.A.Komenského Púchov zľavová poukážka 

42058759 Súkromná ZŠ s MŠ Jánoš Dolný Kubín zľavová poukážka 

31946356 Spojená škola Ždaňa zľavová poukážka 

329185 ZŠ Iliašovce zľavová poukážka 

37814508 ZŠ s MŠ Hôrky zľavová poukážka 

42027136 CZŠ s MŠ sv.Faustíny Bardejov zľavová poukážka 
 


