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Milí studenti ArciG!
Pojďte se opět po roce věnovat místu, kde studujete - udělejte ze své třídy příjemné, čisté a
útulné místo, které vás inspiruje a vystihuje! Překvapte všechny kolem svou jedinečnou třídou
a zapojte se do druhého ročníku soutěže, kterou pro vás připravila Rada rodičů - Soutěž o NEJ
třídu ArciG - tentokrát s podtitulem "nejinspirativnější"!
Co budeme hodnotit?
Celkový dojem - v tomto kritériu se bude hodnotit celkový dojem, který třída v porotě vyvolá
Čistota - hodnotí se čistota a pořádek ve třídě, tedy vaše schopnost udržovat třídu v pořádku
Výzdoba třídy - hodnotí se úroveň realizované výzdoby třídy
Kreativita - hodnotí se nápaditost výzdoby ve třídě
Vztah k životnímu prostředí - v tomto kritériu se bude hodnotit, jak jste spjati s životním
prostředím, zda například třídíte odpad, pečujete o květiny ve třídě, zajímáte se o toto téma na
nástěnce atp.
V každém kritériu můžete získat 10 bodů, tzn. maximální počet bodů je 50.
Kdo bude hodnotit?
Hodnotit bude porota složená ze dvou zástupců Rady rodičů, jednoho zástupce z řad
profesorů a dvou zástupců Studentské rady (1 za vyšší a 1 za nižší gymnázium).
Kdy budeme hodnotit?
Hodnocení tříd proběhne ve třetím dubnovém týdnu.
Cena pro vítěze?
Rada rodičů vybere vítěze DVA - jeden vítěz za nižší gymnázium a jeden vítěz za vyšší
gymnázium. Vítězné třídy se mohou těšit na sladkou odměnu v podobě dortu nebo poukazu do
cukrárny.
Tak neváhejte a s chutí do toho - ať vaše inspirace inspiruje ostatní!

Ing. Dagmar Šenová, Rada rodičů
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