Vedomostný kvíz
vedomostná úloha o projekte Recyklohry a
všeličom inom
(od 10. 12. 2013- 20.12. 2013)
Úvod:
Tak ako minulý rok, aj tento sme si pre Vás – veľkých Recyklohráčov - pripravili malý
vedomostný test o projekte Recyklohry. Avšak, tentoraz sme do neho pridali aj zopár
otázok
týkajúcich
sa
životného
prostredia
a
environmentálnej výchovy. Verím však, že pre správnych
veľkých Recyklohráčov to nebude žiadny problém.
Test pozostáva z 8 otázok. Ak odpovede na ne nepoznáte,
pokojne si môžete pomocť internetom alebo literatúrou.
Odkiaľ získate správnu odpoveď je len na Vás
30 najrýchlejších správne odpovedajúcich učiteľov
bude odmenených pekným darčekom – diárom na
rok 2014 s logom Recyklohry.

Na získanie vreckového diára na rok 2014 treba
splniť tieto jednoduché podmienky:
Odpovedať na všetky otázky správne.
Odpoveď musí byť zaslaná výhradne cez web stránku www.recyklohry.sk, nie poštou
ani e-mailom.
Do úlohy sa môže zapojiť len jeden učiteľ zo školy.
Vyplniť svoje celé meno a IČO školy v hlavičke vedomostného kvízu.

Zadanie pre všetkých učiteľov:
Odpovedzte správne na všetky otázky vo vedomostnom kvíze. Nájdete ho na poslednej strane tohto
zadania. V kvíze nezabudnite uviesť svoje meno a IČO školy, bez tejto identifikácie nebude Váš kvíz
hodnotený. Správne odpovede nám zasielajte výhradne cez web stránku www.recyklohry.sk. Zaslanie
poštou alebo e-mailom nebude akceptované a kvízy nebudú hodnotené.

Hodnotenie:
Prvých 30 učiteľov, ktorí správne odpovedia na všetky otázky v kvíze a splnia všetky podmienky
správneho odoslania získajú vreckový diár na rok 2014. Diár nemôže získať viacero učiteľov
z rovnakej školy. Učitelia, ktorí zašlú všetky správne odpovede do 20.12.2013, ale nebudú medzi
prvými 30 učiteľmi, získajú pre svoju školu 50 bodov. Do úlohy sa môže zapojiť len jeden učiteľ zo
školy.
Zoznam úspešných učiteľov bude aktualizovaný každý deň.
Vyhlásenie výsledkov: 2.1.2014

Vedomostný kvíz
Meno:

IČO školy:
1. Aký názov mala úloha venovaná nahlasovaniu nelegálnych skládok odpadu cez mobilnú
aplikáciu?
...............................................................................................................................................
2. S akou organizáciou (iniciatívou) sme pri horeuvedej úlohe spolupracovali? (uveďte názov)
..............................................................................................................................................
3. V akých dňoch prebieha Európsky týždeň redukcie odpadu?
...............................................................................................................
4. Akú farbu má zberná nádoba, do ktorej hodíte obal, výrobok
s touto značkou?
...............................................................................................................
5. S akou organizáciou spolupracuje organizátor Recyklohier Asekol
SK na projekte Mobilizácia pre zvieratá?
.............................................................................................................................................
6. Určite ste sa už stretli so známym heslom:
REDUCE‐REUSE‐RECYCLE.
Viete čo tieto slová v slovenčine znamenajú?
……………………………………………………………………………………
.....................................................................................
......................................................................................
7. Koľko bodov sa v projekte Recyklohry prideľuje za 1 kg
odovzdaných batérii?
……………………………………………………………………………………...

8. Významy slov ekológia a environmentalistika sa častokrát zamieňajú a aj v tlači a médiách
sú občas chybne používané. Nie každý vie ich správnu definíciu. Viete ju Vy?
Ekológia –

Environmentalistika –
Vyplnený kvíz nám zašlite cez web stránku www.recyklohry.sk. Ďakujeme.

