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 VÝSLEDKY VŠECH ROČNÍKŮ 
           ekologické soutěže ke Dni Země  

 

První ročník ekologické soutěže s názvem Stříbrná zeměkoule byl vyhlášen v září 2007 a jeho 

výsledky v dubnu 2008.  

K vyhlášení této soutěže ke Dni Země nás inspirovala obdobná soutěž se stejným názvem, 

kterou pořádalo SVČ Kladno. Do soutěže se se mohly zapojit třídní kolektivy z mateřských, 

základních a středních škol, i jiné organizace, kterým není lhostejný osud životního prostředí 

v jejich nejbližším okolí. Úkolem soutěžících bylo průběžně sbírat hliníkový odpad 

z potravinářských výrobků, který vyprodukuje běžná domácnost. Cílem soutěže bylo motivovat 

nejen děti, ale i dospělé ke třídění odpadu, v našem případě použitých hliníkových obalů z 

potravin. Například od čokolád a jiných cukrovinek, od sýrů, různých tuků, paštik, jogurtů  

a jiných výrobků, obalů od nápojů, léků aj. Hned první ročník, se setkal s příznivým ohlasem. 

V prvních ročnících soutěžily kolektivy z MŠ a ZŠ v jedné kategorii, od 5. ročníku došlo 

k jejich rozdělení. K soutěžním kolektivům se přidali i pracovníci DDM Jednička. 

Postupem času dokázaly děti zapojit do sběru hliníkového odpadu celé rodiny, sousedy, nové 

kamarády. Těší nás, že se této ekologické soutěže zúčastňuje stále více kolektivů. Ukazují tím 

svůj postoj k životnímu prostředí, které jim není lhostejné. A to, bylo cílem naší soutěže.   

Za to všem patří velké poděkování.   
 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ 
 

2007/8 
Účast 5 kolektivů, cca 200 účastníků  celkové sesbírané množství  7, 754 kg  

Vítězem se stal kolektiv studentů z klubu Natura při Gymnáziu DK n. L.  5, 074 kg  

 

2008/9 
Účast 8 kolektivů, cca 284 účastníků  celkové sesbírané množství  22, 736 kg  

Vítězem se stal kolektiv studentů z klubu Natura při Gymnáziu DK n. L.  10, 000 kg  

 

2009/10 
Účast 13 kolektivů, cca 471 účastníků  celkové sesbírané množství  59, 830 kg  

Vítězem se stal kolektiv dětí MŠ Roháčova DK n. L.        9, 810 kg  

 

2010/11 
Účast 10 kolektivů     celkové sesbírané množství  94, 200 kg  

Vítězem se stala ZŠ Schulzovy sady DK n. L., budova B      20, 500 kg  
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2011/12 
Účast 12 kolektivů, cca 514 účastníků  celkové sesbírané množství  130, 620 kg  

Vítězem se stala ZŠ Schulzovy sady DK n. L., budova B       26, 520 kg  

 

2012/13 
Účast 11 kolektivů, cca 650 účastníků  celkové sesbírané množství  246, 000 kg  

Vítězem se stal kolektiv žáků ZŠ Podharť          53, 250 kg  

 

2013/14 
Účast 9 kolektivů, cca 500 účastníků  celkové sesbírané množství  230, 350 kg  

Vítězem se stal kolektiv dětí MŠ Drtinova, tř. Ježečkové, Žluťáskové    70, 800 kg  

 

2014/15 
Účast 12 kolektivů, cca 518 účastníků  celkové sesbírané množství  300, 000 kg  

Vítězem se stal kolektiv dětí MŠ Drtinova DK n. L.,      78, 700 kg  

tř. Ježečkové, Žluťáskové 

 

2015/16 
Účast 15 kolektivů, cca 423 účastníků  celkové sesbírané množství  394, 700 kg  

Vítězem se stal kolektiv dětí MŠ Dubenec        89, 000 kg  

  

2016/17 
Účast 12 kolektivů a 1 jednotlivec, cca 225 účastníků  

celkové sesbírané množství  343,500 kg  

Vítězem se stal kolektiv dětí MŠ Dubenec              70, 000 kg  

 

 

 

ZA 10. ROČNÍKŮ NASBÍRÁNO CELKEM:      1 829,690kg 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Kudrnovská Dana 


