ÚLOHA ČÍSLO 27

DARUJ DRUHÚ ŠANCU
Prakticko-kreatívna úloha
(20.1.2016 – 13.3.2016)

Úvod:
Milí Recykloháči, Nie je tomu tak dávno, čo sme slávili tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Čo ste si
pod stromčekom našli vy a vaši blízki? V súčasnosti medzi najčastejšie sa vyskytujúce dary patrí napr.
spotrebná elektronika, počítače, notebooky, mobilné telefony, či „živé“ hračky na batérie. Na
prevádzku takýchto zariadení potrebujeme, samozrejme, elektrickú energiu.
Je však nutné si uvedomiť, že energia bola potrebná už oveľa skor…





Pri tvorbe návrhu dizajnu a vlastností daného výrobku
Na jeho výrobu (vrátane všetkých použitých obalov)
Energia a palivá sa v značnej miere spotrebovali aj na prepravu výrobku do obchodu… a tak
ďalej.
Až sa produkt dostal k nám a začal sa písať príbeh jeho produktívneho veku- dospelosti a my
možeme konečne naplno využívať jeho vlastnosti. V tejto časti príbehu by sa mohlo zdať, že
osud výrobku sa naplnil a jediné čo sa ešte može prihodiť je jeho cesta na skládku… Omyl!

Život elektrozariadenia sa síce skončil, ale my Recyklohráči vieme, kde takéto zariadenia odovzdať, aby
mohli byť zrecyklované a darovať im tak druhú šancu. Vieme aj, prečo je to doležité – chráníme
spoločne životné prostredie pred znečistením, nepodporujeme zbytočné drancovanie prírodných
zdrojov a nadmernú ťažbu nerastných surovín. Začíname sa ako spotrebitelia správať uvedomelo,
prehodnocujeme svoje nároky na spotrebu a ich opodstatnenie. A to je neskutočne doležité!

Spoločné zadanie pre všetky kategórie škol:
V rámci 27. úlohy sa žiaci zamerajú na revíziu starých elektrozariadení a batérií vo svojich
domácnostiach, učitelia si poupratujú v kabinetoch a zborovniach. Každý žiak a učiteľ si zapíše:
-

Koľko kusov vyradených elektrozariadení našiel
Koľko kusov vybitých batérií našiel vložených v elektrozariadeniach
Koľko kusov voľne položených vybitých batérií sa v ich domácnosti/kabinete, zborovni našlo

Žiaci a učitelia spoločne spracujú a zrátajú aké množstvo vyššie zmienených komodít sa zozbieralo
1. za ich triedu
2. za učiteľský kabinet/zborovňu
3. Urobia priemer nájdených elektrozariadení, batérií, atď. na žiaka a tak isto na učiteľa

*Pre materské školy urobia výpočty pani učiteľky/ učitelia v spolupráci s rodičmi.
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Školy, ktoré sa pravidelne zapájajú do zberov elektroodpadu a batérií, pravdepodobne, nenájdu príliš
veľa. V tomto prípade to znamená, že vaše environmentálne povedomie a zodpovednosť k životnému
prostrediu sú naozaj vysoké  Len tak ďalej!

Na čo žiaci počas upratovania prišli? Dalo by sa nejakým sposobom predĺžiť životnosť batérií a
elektrozariadení? Čo možno získať recykláciou elektrozariadení a batérií? Prečo je recyklácia
prospešná? Svoje postrehy si spíšte a vytvorte z nich plagát. Plagát može byť ľubovoľnej veľkosti
vačšej ako formát A4, výtvarne, graficky, alebo inak tvorivo spracovaný. Hravou a výstižnou formou
zhrnie základné poznatky a závery, ku ktorým žiaci v rámci úlohy prišli. Plagát žiaci vyvesia v škole na
viditeľnom mieste tak, aby si ho mohli prečítať aj rodičia a iní návštevníci školy. Plagát može byť
z akéhokoľvek materiálu, neváhajte a recyklujte, ak máte chuť. Može pozostávať aj z viacerých častí.
*Materské školy si prisposobia informačnú a obsahovú úroveň plagátu svojej vekovej kategórii.

Zadanie pre stredné školy:
Stredné školy okrem vyššie zmienených aktivít (revízia elektrospotrebičov a batérií a vytvorenie
plagátu) zistia, čo znamená pojem Life cycle analysis (LCA), ktorý vysvetlia na svojom plagáte. Plagát
zo stredných škol bude teda obsahovať nielen postrehy študentov z revízie, ale i LCA. Študenti zapoja
svoje kritické myslenie a uvedú pojem LCA do súvislosti s revíziou elektospotrebičov a batérií , ktorú
vykonali.

Hodnotenie:
Každá škola, ktorá sa zapojí a úlohu odovzdá so všetkými príslušnými časťami a uvedeným sposobom,
získa na svoj účet 200 bodov. Školy, ktoré preukážu najvačšiu nápaditosť pri tvorbe plagátu, získajú
navyše 300-500 bonusových bodov.

Termín odovzdania prác: 13.3.2016
Termín hodnotenia:

20.3.2016

Vyhlásenie výsledkov:

27.3.2016

Odovzdanie úlohy:
Všetky kategórie škol vykonajú revíziu elektrozariadení a batérií vo svojej domácnosti, i škole. Urobia
priemer nájdených elektrozariadení, batérií, atď. na žiaka a tak isto na učiteľa. Výsledky spracujú
prehľadnou formou (word, alebo excel).
Svoje postrehy zhrnú v rámci plagátu. Plagát može byť ľubovoľnej veľkosti vačšej ako formát A4,
výtvarne, graficky, alebo inak tvorivo spracovaný. Plagát žiaci vyvesia v škole na viditeľnom mieste tak,
aby si ho mohli prečítať aj rodičia a iní návštevníci školy. Nám zašlete fotografiu vášho plagátu (1-2 ks).
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Stredné školy okrem vyššie zmienených aktivít (revízia elektrospotrebičov a batérií a vytvorenie
plagátu) zistia, čo znamená pojem Life cycle analysis (LCA), ktorý vysvetlia na svojom plagáte. Plagát
zo stredných škol bude teda obsahovať nielen postrehy študentov z revízie, ale i LCA. Nám zašlete
fotografiu vášho plagátu (1-2 ks).
Splnenú úlohu (revízia + foto plagátu) odošlite výhradne cez našu web stránku www.recyklohry.sk (po
prihlásení sa na profil školy pomocou IČO a hesla zadaného pri registrácii v sekcii „aktuálne úlohy“)
Nezabudnite priložiť záznamový list, aby sme mohli Vašu prácu identifikovať (vzor nájdete na strane
4).

Na www.recyklohry.sk je možné nahrať max. 3 súbory. Rozvrhnite si svoje vypracované
zadania podľa toho. Nahrávanie je možné uskutočniť iba 1-krát.

Práce odovzdané po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Práce neposielajte poštou, ani e-mailom!

Na záver už len jedno odporúčanie. Po vykonaní revízie nefunkčných
elektrozariadení a batérií vám nič nebráni objednať ich odvoz a darovať im tak druhú
šancu. Zároveň odmeníte svoju školu bodmi za zvoz.
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Vzor záznamového listu
(formu si zvolí sama škola, list však musí obsahovať nižšie uvedené údaje)
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (trieda):
Dňa:
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