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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU PAPÍRU, 
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy 11. ročník soutěže ve sběru dru-
hotných surovin. Žáci a studenti místních škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali od začátku 
školního roku starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. 
Nyní s koncem školního roku byla soutěž ukončena a vyhodnocena. Soutěžilo se ve čtyřech kate-
goriích a o konečném pořadí jednotlivých škol se bojovalo do posledních chvil. Výsledky škol byly 
poměrně vyrovnané. Na prvním místě se již pošesté umístila Základní škola Žamberk, 28. října, a 
získala diplom a šek na 17.000 Kč. Jako druhá byla letos Střední škola a základní škola Žamberk, Tyr-
šova 214, která obdržela finanční odměnu 16.000 Kč. Třetí místo vybojovala Základní škola Žamberk,  
Nádražní 743, a jim náleží výhra 11.000 Kč. 
Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financová-
ny z prostředků města Žamberka a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., 
ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM, a.s. V rámci 11. ročníku soutěže škol bylo odevzdáno více než 63 tun 
papíru, 1 tuna nápojových kartonů a 4,5 tuny dosloužilých elektrozařízení. Proto všem patří velká 
pochvala i poděkování.

Na školách zapojených do soutěže proběhlo slavnostní vyhodnocení, kde ředitelé obdrželi nejen peněžní 
odměny, ale i děti, nejpilnější sběrači, získaly za své úsilí drobné dárky a věcné ceny. Rodičům, dětem  
i jejich učitelům patří velké poděkování. Přejeme všem zúčastněným slunečné prázdniny nebo pohodo-
vou dovolenou.
Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: www.zamberk.cz v sekci  
Odpadové hospodářství – Krátké zprávy.

Pořadí škol v 11. ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost v kg 
na 1 žáka

PAPÍR

1. Základní škola, 28. října 581 86

2. Základní škola, Nádražní 743 49

3. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 48

4. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 15

5. Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 13

NÁPOJOVÉ KARTONY

1. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 1,98

2. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244 1,92

3. Základní škola, 28. října 581 1,1

ELEKTROZAŘÍZENÍ

1. Střední škola a základní škola, Tyršova 214 9,8

2. Základní škola, 28. října 581 5,9

3. Základní škola, Nádražní 743 1,9

Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

V druhé polovině května se na řeckém ostrově 
Kréta uskutečnily poslední, v pořadí třetí Transná-
rodní aktivity vzdělávacího programu Erasmus+. 
Z naší školy se sem vypravilo osm žáků a čtyři uči-
telé. Během projektu vznikla přátelství mezi našimi 
dětmi a mladými účastníky z Rumunska, Portu-
galska, Turecka a Řecka. Při společných setkáních 
museli všichni plnit nejrůznější úkoly. Například 
vytvořit výrobky z odpadních surovin, elektronicky 
zpracovat řecký mýtus o Diovi a Europě, naučit se 
alespoň něco z národních řeckých tanců, nama-
lovat společný obraz, spojený s dojmem z poslou-
chané hudby, zahrát hry připravené řeckými ško-
láky… Výrobky z organizovaných workshopů byly 
prodávány v charitativní kavárně a výtěžek darován 
lidem v nouzi. Do některých aktivit se v hojném po-
čtu zapojili i rodiče, přičemž se jasně projevila úzká 
spolupráce rodin a školy. Velmi zajímavý workshop 
byl organizován v podniku Bioaroma. Zde učitelé  
i žáci společnými silami vyráběli parfém. Byl to jed-
noznačně „nejvoňavější“ workshop a vzorky vlast-
noručně vyrobených parfémů, které jsme si odvezli 
domů, nám udělaly velkou radost. Po zábavných 
aktivitách následovaly vždy vzdělávací, kulturní 
a poznávací akce. Nezapomenutelný dojem v nás 
zanechal ostrůvek Spinalonga, který je spojen se 
smutnou částí řecké historie. Bývala tu totiž ne-
mocnice pro pacienty nakažené leprou. Nyní je to 
turistická atrakce. Příjemná a poučná pro nás byla i 
návštěva typické řecké vesnice Kritsa, která je zná-
má výrobou olivového oleje. Navštívili jsme pod-
nik, kde se olivový olej vyrábí, a měli jsme dokonce 
možnost čerstvě vyrobený olivový olej ochutnat. A 
samozřejmě nechyběl ani nutný relax. Co by to bylo 
za návštěvu řeckého ostrova bez koupání a užívání 
si moře! Projekt Erasmus+ se chýlí ke konci. Ráda 
bych touto cestou vyjádřila své poděkování žákům 
naší školy za výbornou reprezentaci. Věřím, že akce 
Erasmu+ byly pro ně velkým přínosem a zanechají 
v nich hezké vzpomínky. A co nás v rámci projektu 
čeká? V září někteří naši učitelé navštíví Turecko. 
V prosinci se můžeme těšit do Divišova divadla 
na výstavu mezinárodních projektů Erasmus+  
a eTwinning. Zde se budeme těšit na návštěvu široké 
veřejnosti. Věříme, že bude pro naši školu schválen 
i nově vytvořený projekt Erasmus+ 2018-2020.
z  Foto a text Ludmila Smolová, koordinátorka projekt

Erasmus+ na řecké Krétě

Z našich škol


