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Rekord sice odolal, my to ale dáme, na jaro se nachystáme!S takovou výzvou můžeme
zhodnotit naši podzimní soutěž tříd o "Putovní pohár Boženky" ve sběru starého papíru, neboť i
v naší soutěži platí sportovní heslo "Ne vždy se podaří zvítězit, důležité je – na příště se ještě
více připravit"!
A tak dnešních
necelých 24 tun budeme považovat za přípravu pro jarní útok na rekordní výzvu necelých 37
tun z jara 2016. Musíme začít soutěžit od prvního dne až do posledního, a všechny třídy. To se
nám tentokrát nepodařilo, první den mělo 10 tříd v tabulce nulu. Pravá soutěžní rivalita mezi
třídami započala až 4.soutěžní den a to s velkou pochvalou zvláště pro třídy 2.stupně, které
byly po prve aktivnější, než třídy 1.stupně. To také dokazuje i celkový výsledek, když třídy 2.st.
nasbíraly
12.285 kg
a třídy 1.st. 11.616 kg. Celková hodnota podzimního sběru všech tříd =
23.851 kg
.
Mezi všemi třídami si suverénně vedla
třída 6.C
, která se po celou soutěž držela na špici pořadí.
V soutěži k výročí ČR - „"denně nejméně 100 kg denně" se umístily jen dvě třídy: 4.A a 4.C,
které proto získají finanční bonus k odměně v celkové soutěži, v níž obsadily 2. a 3. místo!
Pochválit také musíme prvních 12 tříd, z nichž každá nasbírala více jak 1 tunu a získává také
finanční odměnu. Věříme, že zbývajících 12 tříd na 13.-24.místě se v jarní soutěži zaktivizuje
ještě k lepšímu výkonu a pomůže tak ke společné snaze - překonat školní rekord a tím nejen
získat finanční posilu pro nákup školních zájmových potřeb, ale i k potřebné druhotné výrobě
nových výrobků ze starého papíru. Poděkování za už tradiční pomoc v naší soutěži si zaslouží
vedle žáků sběračů i jejich rodiče a prarodiče, kteří svými auty dovážejí sběrový papír, který pak
žákovská sběrová četa pod vedením p. uč. Solovského vykládá, váží, třídí a ukládá do
kontejnerů. (
viz foto
) Stejně tak budeme všichni připraveni na jarní, už 19.soutěž, k níž už dnes začněte všichni
shromažďovat papír pro zdárný výsledek vaší třídy i školy.
Pořadí tříd v letošní podzimní soutěži:
1. 6.C
2640 kg
13. 6.A 853 kg
2. 4.A
2415
14. 2.B 832
3. 4.C
1431
15. 7.A 774
4. 3.A
1355
16. 8.B 767
5. 5.B
1283
17. 2.A 639
6. 8.A
1258
18. 9.C 634
7. 9.A
1246
19. 5.C 508
8. 5.A
1198
20. 1.B 400
9. 6.B
1170
21. 7.C 391
10. 9.B
1081
22. 3.C 358
11. 7.B
1069
23. 8.C 352
12. 3.B
1015
24. 1.A 182
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