Vyhodnotenie 29.úlohy
Úloha Príprava na chladné dni bola vynímočná hneď niekoľkými vecami.
Prvou bola účast škôl. Do úlohy sa zapojilo rekordných 221 škôl, čo je najviac počas celej
histórie projektu.
Druhou bolo ohromné množstvo kŕmidiel, ktoré jednotlivé školy vyrobili. Väčšina škôl
realizovala úlohu ako celoškolskú aktivitu, častokrát aj s účasťou rodičov a na fotkách bolo
vidieť, že okrem nápaditých kŕmidiel, ste spolu strávili krásne spoločné chvíle, čo je nemenej
dôležité ako samotné kŕmidlá.
Treťou bolo veľké množstvo krásnych fotografíí vtáčikov a nielen ich. Poslali ste nám dokonca
na kŕmidle odfotenú veveričku a pri kŕmidle dokonca aj diviaka.
Keď si predstavíte, koľkým drobných vtáčikom Vaše kŕmidlá zachránia počas zimy život, je to naozaj
úžasný pocit. Vybrať z každej kategórie 5 najkrajších, najlepších bol naozaj pre nás veľký problém.
Veľmi Vám za Váš prístup ďakujeme a tešíme sa, že sa do úloh toľkí zapájate. Pokúsime sa aj naďalej
vymýšľať úlohy, ktoré Vás budú baviť a cez ktoré pomôžeme spoločne nášmu životnému prostrediu.
Ale teraz už k samotnému vyhodnoteniu:
Medzi najlepšie mateské školy patria:
Materská škola, ul. Gustáva Hermana, Levoča
Materská škola Chmelinec, Púchov
Materská škola, Kysucký Lieskovec
Materská škola Vyšný Žipov
Materská škola Nitrianske Rudno
Medzi najnápaditejšie kŕmidlá z kategórie 1.stupeň ZŠ patria:
Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky
Základná škola s MŠ Priechod
Základná škola, Mládežnícka, Krásno nad Kysucou
Základná škola s MŠ Skačany
Základná škola s MŠ Dolná Strehová
Medzi najúspešnejšie školy v kategórií 2.stupeň ZŠ patria:
Špeciálna základná škola, Bytča
Základná škola Ľubotice
Základná škola s MŠ Lúka
Základná škola s MŠ Cinobaňa
Základná škola Mládežnícka, Púchov

Medzi ocenené stredné školy patria:
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca
Stredna odborná škola Prakovce
Gymnázium, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Fotogalériu tých najlepších kŕmidiel a vtáčikov v týchto dňoch pripravujeme a pozrieť si ju budete
môcť už o pár dní na našej web stránke www.recyklohry.sk .

