Charitatívna odpadová
šarkaniáda
kreatívna, charitatívna úloha
(11.9. -10.10.2014)
Úvod:
Úvod školského roka je pre mnohých malých aj veľkých Recyklohráčov častokrát zložitý, preto
sme sa rozhodli, že Vám nástup do školy spríjemníme kreatívnou úlohou. Každoročne sa
snažíme zadávať aspoň jednu úlohu, ktorá bude venovaná opätovnému využívaniu odpadových
materiálov, ktoré by bez toho skončili na smetisku alebo v spaľovni odpadov.
Verím, že mnohí z vás hľadajú pre odpad nové využitie nielen v rámci našich úloh, ale
v každodennom živote. Ak áno, veľmi ste nás potešili, pretože to je hlavný cieľ tohoto typu
úloh. Aby ste mali pocit z tejto úlohy ešte lepší, prinášame Vám jedninečnú možnosť – zapojiť
sa prostredníctvon našej úlohy do projektu UNICEF – Škola v krabici a urobiť tak dobrý
skutok. Projekt podporuje vzdelávanie detí z chodobných krajín v Afrike formou základných
učebných a školských pomôcok pre 40 detí. Cena jednej Školy v krabici je 167,04 eur, preto
verím, že spoločne sa nám podarí vyzbierať peniaze na viacero krabíc a zabezpečiť tak prístup
k vzdelávaniu pre čo najviac detí.
Ako sa možete zapojiť? Veľmi jednoducho! Stačí, ak sa zapojíte do našej úlohy ako zvyčajne
a získaných 200 bodov za účast v úlohe venujete na nákup Školy v krabici. Recyklohry premenia
tieto body nasledovne: Za každých venovaných 200 bodov darujú Recyklohry
UNICEF-u 5 eur.
Samozrejme ani Vy neobídete naprázno, stále máte možnosť získať 300 bodov za 5 najlepších
prác z každej kategórie. Nyvše každá škola, ktorá sa vzá 200 bodov v prospěch UNICEF, získa
od tejto organizácie veľmi pekný diplom.
Veríme, že ako správny Recyklohráči máte okrem šikovnosti a fantázie aj dobré srdiečka a 200
bodov za účast v súťaži venujete v mene lepšieho života deťom, ku ktorým nebol osud taký
naklonený ako k nám.

Zadanie pre MŠ, ZŠ I. stupeň, špeciálne školy:
Vytvorte z odpadových materiálov šarkana. Pri návrhu a výbere odpadových materiálov prosím
nezabúdajte, že šarkan musí vo vetre lietať. Takže zvoľte na tvorbu šarkana skôr ľahké
materiály. Ako bude šarkan vyzerať je len na Vás musí však na ňom byť zreteľne vidieť
charakteristické znaky afrického kontinentu – šarkan môže byť čierny, ako pokožka
obyvateľov tohoto kontinentu, môže mať kučeravé vlasy alebo môže mať chvost vo farbách
vlajky niektorého afrického štátu,…. Tešíme sa už na Vaše nápady. Pri odosielaní úlohy nám
môžete zaslať fotografie aj z tvorby šarkanov a ich púšťania.

Pokojne si možete šarkaniádu pripraviť ako veľkú súťaž pre celú školu, pozvať aj rodičov a
spraviť si tak pekné popoludnie.
Zadanie pre II. stupeň ZŠ:
Vytvorte z odpadových materiálov šarkana. Pri návrhu a výbere odpadových materiálov prosím
nezabúdajte, že šarkan musí vo vetre lietať. Takže zvoľte na tvorbu šarkana skôr ľahké
materiály. Ako bude šarkan vyzerať je len na Vás - musí však byť na ňom zreteľne vidieť
charakteristické znaky niektorého zo štátov, kam UNICEF Školy v krabici posiela
(Mali, Niger, Burkina Faso, Sierra Leone, Angola, Rwanda, Zimbabwe, Mozambik,
Etiópia, Madagaskar, Malawi). Tešíme sa už na Vaše nápady.
Pri odosielaní úlohy nám zašlite fotografie aj z tvorby šarkanov a ich púšťania s popisom
materiálov a štátom, ktorý ste si pri tvorbe šarkana vybrali.
Pokojne si možete šarkaniádu pripraviť ako veľkú súťaž pre celú školu, pozvať aj rodičov a
spraviť si tak pekné popoludnie.

Zadanie pre SŠ:
Vytvorte z odpadových materiálov šarkana. Pri návrhu a výbere odpadových materiálov prosím
nezabúdajte, že šarkan musí vo vetre lietať. Takže zvoľte na tvorbu šarkana skôr ľahké
materiály. Ako bude šarkan vyzerať je len na Vás - musí však byť na ňom zreteľne vidieť
charakteristické znaky niektorého zo štátov, kam UNICEF Školy v krabici posiela
(Mali, Niger, Burkina Faso, Sierra Leone, Angola, Rwanda, Zimbabwe, Mozambik, Etiópia,
Madagaskar, Malawi) a pripravte o vybranom štáte prezentáciu.
Pokojne si možete šarkaniádu pripraviť ako veľkú súťaž pre celú školu, pozvať aj rodičov a
spraviť si tak pekné popoludnie.

Hodnotenie:
Každá škola, ktorá sa zúčastní úlohy a predá vyššie uvedeným spôsobom vypracovanú úlohu,
obdrží na svoj účet 200 bodov.
Škola má v rámci tejto úlohy dve možnosti:
body venuje organizácii UNICEF na zbierku v rámci projektu Škola v krabici
Za každých venovaných 200 bodov darujú Recyklohry UNICEF-u 5 eur!
Každá škola, ktorá sa vzdá 200 bodov v prospech UNICEF, získa od tejto organizácie
veľmi pekný diplom (najlepších 20 škôl v tlačenej podobe, ostatné v elektronickej forme na
stiahnutie a vytlačenie)

alebo

body si nechá na nákup odmien z katalógu na našej web stránke, tak ako
zvyčajne

Navyše, dvadsať ocenených prác (buď obsahom alebo spôsobom spracovania) získa 300
bodov. Hodnotenie bude prebiehať v 4 kategóriách (z každej kategórie po 5 škôl):
 MŠ, ZŠ I. Stupeň, ZŠ II. Stupeň, SŠ
Termín odovzdania prác:
10.10.2014
Hodnotenie prác:
17.10.2014
Vyhlásenie výsledkov:

24.10.2014, okrem ocenených prác sa dozviete aj sumu, ktorú sme spolu vyzbierali na projekt Škola
v krabici 

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže maximálne tri súbory:
 minimálne jednu fotografiu alebo súbor fotografií vo word alebo pdf súbore ,
 záznamový list so súhlasom o darovaní bodov pre UNICEF spolu s popisom
materiálov, ktoré boli na výrobu použité a vybraným štátom (2.st. ZŠ, SŠ),
 prezentáciu (pri SŠ)
Splnenú úlohu 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.
Práce neposielajte poštou, ani e-mailom.

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

V prípade vzdania sa 200 bodov v prospech projektu UNICEF Škola v krabici, skopírujte
a doplňte do záznamového listu túto vetu:
Škola …………………………………………………………………… venuje 200 bodov
na projekt Škola v krabici, ktorý je pod záštitou organizácie UNICEF. Recyklohry
za každých 200 bodov, ktoré škola získava za splnenie úlohy, darujú UNICEF-u 5
eur.
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (trieda):

Dňa:

