Vyhodnotenie 19. úlohy – Najlepšia karnevalová
maska
Milí Recyklohráči!
Do súťaže nám nádherné karnevalové masky prišli zo 197

škôl, z toho však prišli 4 splnené

úlohy bez záznamového listu a nedokázali sme identifikovať školu, z ktorej boli poslané. Je
naozaj dôležité posielať úlohu spolu so záznamovým listom, aby sme Vašej škole mohli
pripísať bodíky, a aby mohli byť práce zaradené do hodnotenia. Musím však pochváliť
učiteľov a koordinátorov za zaslanie splnenej úlohy cez web stránku www.recyklohry.sk, až na
pár výnimiek, ktoré boli zapríčinené technickými problémami, to všetci zvládli na jednotku.
Pri hodnotení prác nás najviac potešili ohlasy na túto úlohu, keď nám mnohí písali, že úloha
pobavila nielen deti, ale aj samotných učiteľov, koordinátorov, dokonca aj rodičov, ktorí
pomáhali pri tvorbe masiek najmä menším žiakom. Verím, že všetci si odniesli z tejto úlohy
len pozitívne zážitky, úsmev na tvári a vedomie, že odhodené, nepotrebné veci nám môžu
ešte dobre poslúžiť a to nielen pri výrobe karnevalovej masky.
Zaslané masky boli jedna krajšia ako druhá. Vybrať tie najlepšie bol naozaj problém. Pri
hodnotení masiek sme kládli dôraz na čo najväčší podiel odpadového materiálu vo vyrobenej
maske, za samotný nápad a kreativitu pri stvárnení a samozrejme za celkové prevedenie
( mnohým sa to podarilo do najmenších detailov).

Fotografie víťazných masiek, ale aj tých, ktorým 500 bodový bonus ušiel len o vlások
nájdete aj v našej fotogalérií.
Uvedené školy získavajú za výborné hodnotenie 500

MATERSKÉ ŠKOLY:
Materská škola, Skalité
Materská škola, Žiar nad Hronom
Snežienka pri materskej škole, Kriváň
Materská škola, Lednica
Materská škola, Raková

bodový bonus.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY-1.stupeň:
Základná škola, Kuchyňa
Základná škola P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany
Spojená škola, špeciálna škola, Rudňany
Základná škola s MŠ Skačany
Základná škola Benice

ZÁKLADNÉ ŠKOLY-2.stupeň:
Základná škola, Budovateľská, Snina
Základná škola s MŠ Ulič
Základná škola s VJM, Tomášov-Fél
Základná škola Budimír
Základná škola Valaská

STREDNÉ ŠKOLY :
Stredná odborná škola Turany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava
Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
Gymnázium l.Dúbravu, Dunajská Streda

Verím, že ocenené školy sa potešili a školičky, ktoré sa v zoznamoch nenašli
sa nebudú hnevať, vyberať bolo naozaj ťažké.

