Vyhodnocení kvízů PLASTOHRANÍ
V návaznosti na organizování mezinárodních setkání, konferencí a soutěží mládeže OS
TRIANON zorganizoval ve spolupráci s OS AUTOLAB a partnery v Polsku a na Slovensku
v roce 2014 soutěže:
•
•
•
•
•

EKOPLAKÁT – výtvarná soutěž,
Soutěž nejoriginálnější pohon vozidla šetrný k přírodě (i modelu),
PLASTOHRANÍ – kvízová soutěž,
Keramická EKOcena,
Nejaktivnější škola v mezinárodních ekologických aktivitách za rok 2014,

V soutěžním kvízu PLASTOHRANÍ se zúčastnilo celkem 137 soutěžících.
Cílem soutěže PLASTOHRANÍ bylo prohloubit zájem mladých lidí o rostoucí podíl plastů
v běžném životě a obeznámit s významem znalostí o plastech a recyklace. Snahou bylo při
sestavování kvízu podnítit vyšší zájem o složení, označení, vlastnostech a nahrazování
původních materiálů plastovými výrobky. Součást struktury kvízu bylo rozšíření znalostí o
významu tříděného sběru (plastů) pro úspory energií.
ČR :
•
•
PR:
•
•
SR:
•
•

ZŠ 37 soutěžících
SŠ 10 soutěžících
PS 21 soutěžících
SŠ 18 soutěžících
ZŠ 27 soutěžících
SŠ 24 soutěžících

ZŠ (celkem 37 podepsaných kvízů)
1. místo
Vahalíková Natálie - Cywka Jakub 15 let
ZŠ Hrabina
2. místo
Patrik Altera - Marek Wojak
15 a 16 let
ZŠ Hrabina
3. místo
Markéta Kučerová
14 let
ZŠ Pod Zvonek
4. místo
Dominik Gomola
15 let
ZŠ Pod Zvonek
5. místo
Michaela Chlebková
14 let
ZŠ Pod Zvonek

(39 b.)
(38 b.)
(32 b.)
(31 b.)
(31 b.)

SŠ (celkem 10 podepsaných kvízů)
1. místo
Filip Klimek
2. místo
Tereza Žylová
3. místo
Tadeáš Cienciala
4. místo
Lucie Dudová
5. místo
Tomáš Cieslar

(34 b.)
(32 b.)
(29 b.)
(28 b.)
(28 b.)

19 let
SoŠ a SoU Jablunkov
17 let Jazykové gymnázium Frýdlant n.O.
16 let
Gymnázium Třinec
19 let
Gymnázium Český Těšín
16 let
Gymnázium Třinec

Nejlepší znalosti kvízové soutěže prokázali soutěžící ČR, kteří byli za 1-3 místo oceněni
věcnou cenu a diplomem.

Soutěžící z PR a SR byli oceněni v rámci předávání cen soutěže EKOPLAKÁT, převzali věcné
ceny a diplomy. Na diplomech bylo umístěno logo AUTOLAB.
Při předání cen předávající uvedl, že na ceny soutěže PLASTOHRANÍ přispělo sdružení
AUTOLAB.
Dále je připravován sborník EKO akcí za rok 2014, kde bude umístěno logo AUTOLAB.
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