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Koncem měsíce února byla vyhlášena koordinátorkou EVVO celoškolní soutěž o „nejpraštěnější výrobek
z hliníku“. Nejprve si jednotlivé třídy, které se chtěly soutěže zúčastnit, začaly shromažďovat sice použitý, ale
očištěný materiál – hliníková víčka od jogurtů, plechovky, hliníkovém nádoby a další věci z tohoto materiálu. Poté
následovala výrobní fáze, kdy se jednotlivci, dvojice či skupinky žáků v rámci výtvarné výchovy nebo pracovních
činností pustili do výroby svého „hliníkožrouta“. V týdnu od 18. 4. se postupně začala plnit učebna dílen výrobky
jednotlivých tříd a v pátek 21. 4. byla v atriu školy instalovaná soutěžní výstava u příležitosti Dne Země. Tvořilo ji na
třicet exponátů: každý z nich byl originálním dílem, ze kterého čišela kreativita výrobců a jejich zapálení pro věc.
Navíc bylo každé dílo opatřeno názvem, mnohdy také velmi originálním. A tak se u nás můžete setkat s obrovským
Krabem, Pavoukem, Robotem Bertíkem, Hliníkozvonkohrami,….. Správná soutěž se pochopitelně neobejde bez
školeného oka poroty, které se postaralo o vyhodnocení. Tentokráte tu byly poroty dvě, vzájemně nezávislé. Vítězné
výrobky byly vyhodnoceny na jedné straně porotou tvořenou vybranými zaměstnanci školy a také významnou
porotou našich nejmladších. Této zodpovědné činnosti se chopili žáčci 1. A a 1. B. Proto máme i dvoje výsledky.
Podle prvňáčků získal 1. místo TANK (kluci z 5. A), 2. místo KRAB (1. A) a 3. místo DRAK (6. D). Porota dospělců
se s prvňáčky shodla na nejvyšším umístění (Krab). Druhé místo si podle této poroty vybojoval PUNŤA (děvčata z 5.
A) a na 3. místě skončil ROBOT BERTÍK (děvčata z 8. A).
Vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu. A moje poděkování patří kolegyni Janě Kvasničkové a žákům 6.
A, kteří se podíleli na prezentaci celé akce. Děkuji také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do této akce zapojili.
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