Malá, ale potrebná!
kreatívna úloha
(4. október – 10. november 2017)

Úvod:
Na začiatok školského roka sme pre vás Recyklohráčov pripravili kreatívnu úlohu, pri ktorej
budete môcť využiť vašu fantáziu. Témou úlohy budú batérie. Každý z vás určite vie, ako
batéria vyzerá a na čo slúži. Napriek tomu si mladší žiaci s pani učiteľkou môžu zopakovať
základné informácie o batériách a porozprávať sa, kde batérie kupujeme, aké druhy batérií
poznáme, na čo ich používáme a ako môžu batérie poškodiť životné prostredie, ak skončia na
skládke, v lese, ...
Starší žiaci si v tejto úlohe vyskúšajú rovesnícke vyučovanie a svoje vedomosti o batériách
budú čo najzaujímavejším spôsobom odovzdávať svojim kamarátom v iných triedach. Verím,
že pri plnení úlohy sa naučíte veľa nových vecí, ale hlavne sa dobre zabavíte.
Rovnako veríme, že všetky aktivity v rámci tejto úlohy podporia na vašej škole zber použitých
batérií a nádoby na zber batérií sa budú plniť jedna radosť . Čím viac použitých batérií
dokážete vyzbierať, tým viac prispejete k čistému životnému prostrediu.
Všetky pekné práce, ktoré od Vás dostaneme, budú po vyhodnotení úlohy uverejnené v našej
fotogalérií na web stránke.
Pokiaľ od nás zberný box na použité batérie nemáte, objednajte si ho na našej web stránke
www.recyklohry.sk
Zadanie pre MŠ, ZŠ I.stupeň a špeciálne školy:
Nakreslite zbernú nádobu na batérie, ktorú máte od Recyklohier zapožičanú na zber batérií.
Okolo nej nakreslite alebo vystrihnite z časopisov obrázky minimálne 10 elektrospotrebičov,
ktoré potrebujú na svoje fungovanie batérie. Plagát môžete potom dotvoriť podľa vlastnej
fantázie.
Zadanie pre ZŠ II.stupeň a SŠ:
O batériách si naštudujte čo najviac informácií, pripravte si plagát alebo prezentáciu, pokojne
aj model batérie, a svoje vedomosti skúste zaujímavým spôsobom odovzdať svojim
spolužiakom a žiakom v iných triedach na škole. Vyskúšate si tak rovesnícke vyučovanie.
Navštívte s plagátom, prezentáciou alebo modelom batérie minimálne jednu triedu na vašej
škole a odprezentujte vaše vedomosti o batériách svojim kamarátom.

Hodnotenie:
Každá škola (MŠ, ZŠ 1.st, špec.školy), ktorá nám pošle fotografiu vytvoreného plagátu so
správne nakreslenými alebo nalepenými obrázkami elektrospotrebičov, ktoré fungujú na
batérie, získa 150 bodov. Päť najkrajších prác odmeníme navyše ďalšími 100 bodmi.
Každá škola (ZŠ II.st., SŠ), ktorá nám pošle fotografiu plagátu alebo modelu batérie, prípadne
prezentáciu a minimálne jednu fotografiu z rovesníckeho vyučovania, získava 200 bodov.
Termín odovzdania prác:
10.11.2017
Termín vyhlásenia výsledkov prác:

23.11.2017

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže max. 5 súborov (fotografie plagátu, prezentácia, fotografie modelu
batérie, fotografie z rovesníckeho vyučovania). Pokojne môžete zaslať aj fotografie, ktoré budú
dokumentovať priebeh tvorenia. Prácu odošlite výhradne cez web stránku,
nezabudnite zaslať záznamový list, aby sme mohli vašu prácu identifikovať. Práce
neposielajte poštou, ani e-mailom.

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:

