Kde bolo, tam bolo, kde sa (ne)recyklovalo....
literárna úloha
(7.11.-30.11.2012)
zber (7.11.-15.12.2012)

Úvod:
Kde bolo, tam bolo....tak začínajú skoro všetky rozprávky, ktoré majú, ako inak, dobrý
koniec. V rozprávke však nemusí ísť len o princezné, drakov a vymyslené kráľovstvá, ale aj o
také jednoduché a bežné veci ako náš každodenný odpad, triedenie batérií,
elektroodpad,....Keď sa popozeráte okolo seba, určite zistíte, že zatiaľ to na Slovensku
s triedením a recykláciou odpadu ako v rozprávke nevyzerá......no napriek tomu, že nie sme
v rozprávke, v dobrý koniec by sme mali veriť a hlavne, postarať sa oň. A potom sa budeme
možno cítiť ako princovia-záchrancovia nášho slovenského kráľovstva pred odpadom a
zničeným životným prostredím. Takže príjmite touto úlohou pozvánku do sveta rozprávok a
staňte sa na chvíľu rozprávkárom.
Zadanie pre MŠ a špeciálne ZŠ:
Nakresli obrázok batérie Eleonóry. Môžeš ju zakresliť s jej kamarátmi, vytvoriť leporelo
alebo komix s príbehom, ktorý zažila.
Zadanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ:
Napíš básničku alebo rozprávku o batérií Eleonóre. Môžeš opísať jej životnú púť,
dobrodružstvá s inými batériami, o tom, prečo nechce byť v jednom koši s ostatným
odpadom, hocičo, čo taká batéria za svoj život prežije. Pokús sa vniesť do rozprávky aj
environmentálne ponaučenie. Práca musí byť však minimálne na pol strany A4 (1.stupeň
ZŠ) a minimálne na celú A4 (2.stupeň ZŠ), maximálne však na dve strany A4!
Zadanie pre SŠ:
Vyskúšaj si povolanie žurnalistu a napíš diskusný príspevok, fejtón, kritiku,...na témuTriedenie a recyklácia odpadu na Slovensku- v rozsahu max. 2 A4. Sme zvedaví hlavne na
vaše názory na túto tému a možné riešenia.
Zadanie pre všetky stupne:
Zbieraj aktívne použité batérie a pomôž svojej škole vyzbierať ich v rámci tejto úlohy čo
najviac. Za každé nazbierané kilo batérií pripíšeme škole 5 bodov (autobatérie a priemyselné
batérie nezbierame). Tri školy s najväčším množstvom odovzdaných batérií získajú ako
bonus 200 bodov.
Ako postupovať pri odovzdávaní batérií si prečítaj v odseku – Odovzdanie úlohy.

Hodnotenie:
MŠ, 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ:
Každá škola, ktorá nám pošle vypracovanú úlohu, obdrží na svoj účet 100 bodov.
Päť najlepších literárnych prác (u MŠ-výtvarných prác) v každej kategórií odmeníme bonusom
500 bodov. Pri literárnych prácach budeme hodnotiť najmä obsahovú stránku, originalitu
básničky, rozprávky,... ako aj environmentálne ponaučenie, ktoré z nej bude plynúť.

Termín odovzdania prác:
30.11. 2012, 24:00 hod
Hodnotenie prác:
do 7. 12. 2012
Vyhlásenie výsledkov:

14. 12. 2012
Koniec zberu batérií:
do 15.12.2012 – do tohto dátumu objednajte aj ich odvoz, pokiaľ nazbierate viac
ako 30 kg, ideálne spolu s elektroodpadom (batérie v osobitnom vrecku)
Odovzdanie úlohy:

MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ - škola zašle do súťaže max. 3 fotografie/3 literárne práce.
Literárne práce posielať vo formáte .doc. Veľkosť dokumentu by nemala presiahnuť 2 MB.
Prácu odošlite prostredníctvom našej web stránky alebo pomocou e-mailu na adresu
info@recyklohry.sk, nezabudnite uviesť IČO školy a záznamový list, aby sme mohli
Vašu prácu identifikovať.
Batérie odovzdajte nasledovne:
škola nazbiera viac ako 30 kg batérií – odvoz batérií zadá škola do 15.12.2012 cez web
stránku samostatne alebo spolu s elektroodpadom
(batérie v osobitnom vrecku)
škola nazbiera menej ako 30 kg batérií – do 15.12.2012 pošle škola informačný mail na
info@recyklohry.sk s hmotnosťou nazbieraných

batérií , v priebehu školského roka zadá objednávku
na odvoz spolu s elektroodpadom (batérie
v osobitnom vrecku), body za batérie
budú škole pripísané až po odvoze

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:

