OSLAVY DŇA ZEME
VYHODNOTENIE PRÁC
Milé naše recyklohráčky, drahí recyklohráči!
Rada by som sa vám všetkým zo srdca poďakovala, že ste sa do úlohy vyhlásenej pri príležitosti Dňa
Zeme zapojili. Dúfam, že ste pri jej plnení zažili veľa zábavy, dozvedeli sa niečo nové o tomto ekologicky
významnom celosvetovom sviatku a svojím pozitívnym príkladom ukázali ostatným, že aj malé zmeny
možu veľa zlepšiť .
Do úlohy sa zapojilo viac jako 200 škol z celého Slovenska! Nebolo teda vobec jednoduché vybrať len
20 najšikovnejších z vás, ktorí budú za svoju snahu, nápaditosť a odhodlanie pomocť našej Zemi
odmenení bonusovými bodmi. Držím vám palce, aby ste sa v nasledujúcom zozname našli .

ZOZNAM ŠKOL ZÍSKAVAJÚCICH BONUSOVÉ BODY:


Materská škola Kravany, IČO: 42231728

(400 b.)



Materská škola Kysucké Nové Mesto, IČO: 37812611

(500 b.)



Materská škola Rohožník, IČO: 30852081

(300 b.)



SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava. IČO: 893 412

(500 b.)



SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany. IČO: 03984111

(500 b.)



SOŠ strojnícka, Považská Bystrica. IČO: 17050561

(300 b.)



Spojená škola špeciálna, Piešťany. IČO: 35629959

(400 b.)



Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce. IČO: 31942369

(300 b.)



Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra. IČO: 00162868

(300 b.)



Špeciálna základná škola Rudňany. IČO: 31309631

(500 b.)



Základná škola s materskou školou Torysa. IČO: 37942247

(300 b.)



Základná škola Ivana Krasku, Trebišov. IČO: 35541091

(300 b.)



Základná škola Ľubotice. IČO: 37870530

(500 b.)
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Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. IČO: 36106011

(300 b.)



Základná škola Slatinské Lazy. IČO: 37831313

(300 b.)



Základná škola s materskou školou Župkov. IČO: 37833791

(400 b.)



Základná škola Lábe, IČO: 031811612

(500 b.)



Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec. IČO: 37896326

(300 b.)



Základná škola Nižný Tvarožec. IČO: 00322440

(500 b.)



Základná škola, Žarnovica. IČO: 37831852

(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 účast a prajem krásne dni!

Bc. Katarína Šimončíková
manažérka projektu Recyklohry
Lamačská cesta 45, 041 03 Bratislava
+421 232 118 801, e-mail: info@recyklohry.sk
www.recyklohry.sk
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