Zbierajte s Recyklohrami batérie!
skupinová úloha
(11. 4. – 16. 5. 2014)
objednávky odvozu do
Úvod:

6. 6. 2014

Mesiac apríl je okrem premenlivého počasia všetkým malým aj veľkým Recyklohráčom určite
známy aj vďaka dátumu 22.4., kedy všetci oslavujeme Deň Zeme. V súvislosti s týmto dňom
sme v Recyklohrách pripravili novú - 20. úlohu. Veríme, že našu úlohu začleníte do osláv Dňa
Zeme na Vašej škole a využijete šancu pomôcť životnému prostrediu a výrazne si zvýšiť
hodnotu bodíkov na Vašich bodových účtoch. Ste zvedaví ako?:-)
Ako názov napovedá, základnou témou aktuálnej úlohy sú batérie. Každý správny Recyklohráč
už vie, že každá použitá, nefunkčná batéria, ktorá sa nedá ďalej nabíjať, nepatrí do obyčajného
koša, na trávnik na školskom dvore, do prírody, ani ju netreba odkladať doma. O takéto
batérie sa Recyklohry rady postarajú a správne ich zrecyklujú. Pripravili sme pre Vás úlohu,
v ktorej je cieľom motivovať k zberu batérii Vaše okolie - rodičov, súrodencov,
susedov, najlepšie všetkých občanov mesta a obce. Ako odmenu Vám ponúkame
jednorazové navýšenie bodov za zber batérií a to až na 7 bodov za kg batérií.
Prosím, zamerajte sa pri propagácii zberu výhradne na batérie, keďže táto úloha je venovaná
práve batériám.
Zadanie pre všetky stupne (MŠ, ZŠ 1.,2.stupeň, SŠ):
Vytvorte plagáty, informačné letáčiky, ktoré by motivovali ostatných spolužiakov, rodičov ale
rovnako aj občanov Vášho mesta a obce k zberu batérii. V škole si určite deň alebo aj celý
týždeň (to je len na Vás), keby budú môcť občania, kamaráti,… priniesť použité, nefunkčné
batérie do Vašej školy a takto ich odovzdať na zrecyklovanie. Akú propagačnú kampaň celému
zberu urobíte je len na Vás (napr. k zberu môžete spoluobčanov motivovať aj malými darčekmi,
ktoré vyrobíte v škole a darujete ich každému, kto batérie do školy v určený čas prinesie,
samozrejme môžete použiť Vašu fantáziu a vymyslieť aj iné formy motivácie)
Časové obdobie, v ktorom budú môcť občania do školy priniesť nefunkčné batérie si škola
zvolí sama (môže to byť len v rámci osláv Dňa Zeme na škole, ale je povolené aj to, že škola
urobí zbierku, počas celej doby trvania úlohy).
Cieľom je odovzdať vedomosti o správnom separovaní batérií žiakmi zo školy do
ich okolia mimo školy, v ktorom žijú.

Hodnotenie:
Bodové navýšenie za zber batérií bude platiť len pre objednávky odvozu batérií v čase od
11.4.-6.6.2014 a to v prípade že:
 objednávka odvozu samotných batérií bude objednaná v minimálnom množstve 20 kg
 objednávka odvozu batérií (minimálne 1 kg) bude objednaná spolu s odvozom
elektrozariadení
Každá škola, ktorá nám pošle vytvorený letáčik ( alebo jeho fotografiu) a stručný popis
propagácie získa 100 bodov. Každá škola, ktorá v období od 11.4. - 6.6.2014 objedná odvoz
batérií spolu s elektroodpadom alebo samotný odvoz batérií (minimálna hmotnosť na odvoz
batériií bez elektroodpadu je 20 kg) získava 7 bodov za kilogram batérií.
V prípade, že škola objedná odvoz batérií v hmotnosti menšej ako 20 kg bez odvozu
elektrozariadení, bude odmenená zvyčajnou sadzbou 5 bodov za kilogram batérií.
5 najlepších plagátov a spôsobov propagácie v každej kategórii odmeníme bonusom 500
bodov. Fotografie a popisy zasielajte cez našu web stránku www.recyklohry.sk .
Termín odovzdania prác:
16.5.2014
Hodnotenie prác:
23.5.2014
Vyhlásenie výsledkov prác:

30.5.2014

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže max. 3 fotografie, obrázky plagátu (letáčika) a stručný popis
propagácie vo Vašej obci, meste. Pokojne môžete pridať fotografie, ktoré budú
dokumentovať priebeh akcie, odmeňovanie občanov, ktorí batérie do školy priniesli,…Ak
budete chcieť poslať viac fotografií, umiestnite ich do súboru Word alebo do prezentácie a
odošlite ako jednu prílohu. Prácu odošlite cez web stránku, nezabudnite zaslať
záznamový list, aby sme mohli Vašu prácu identifikovať. Práce neposielajte poštou, ani emailom.

Vzor záznamového listu
(formu si zvolí sama škola, list však musí obsahovať nižšie uvedené údaje)

Škola:
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (trieda):
Dňa:

