Enviro-stromček
kreatívna úloha
(3. 12. – 20. 12. 2012)

Úvod:
Vianočnú atmosféru už cítiť na každom kroku, preto sme túto tému zakomponovali do
aktuálnej úlohy. Aj v takomto sviatočnom období má správny Recyklohráč na mysli, okrem
darčekov, koláčov a kapra, ochranu prírody, a preto sme tieto dve témy v aktuálnej úlohe
spojili.
Premýšľali ste už niekedy, koľko stromov na svete by sme mohli zachrániť, keby sme si
každoročne vyrobili originálny vianočný stromček napríklad z odpadového materiálu,
ktorého máme doma určite dostatok? Mnoho ľudí by si možno pomyslelo, že taký stromček
by nevyzeral veľmi pekne...a práve to je výzva pre kreatívnych Recyklohráčov! Dokážte, že aj
vianočný enviro-stromček z odpadu môže mať svoje čaro, o to viac, že vás pri duši bude
hriať pocit, že ste práve zachránili jeden strom. A preto vyrábajte, vystrihujte,
zostrojujte......už teraz sa tešíme na vaše výtvory a dúfame, že sa pri tom zároveň dobre
zabavíte.
Zadanie pre všetky stupne (MŠ, ZŠ-1.,2.stupeň, SŠ):
Vyrobte vianočný stromček (s ozdobami alebo bez, to je len na vás) a použite pri tom čo
najviac odpadového materiálu (na stromček aj ozdoby). Čím viac odpadového materiálu
dokážete využiť, tým lepšie šance na zisk bonusových bodov.
Hodnotenie:
Každá škola, ktorá nám pošle fotografiu vianočného stromčeka s popisom použitých
odpadových materálov, získa 100 bodov. 5 najlepších škôl v každej kategórii získa 500
bodov.
Termín odovzdania prác:
20. 12. 2012, 24:00 hod
Hodnotenie prác:
do 2.1.2013
Vyhlásenie výsledkov:

7. 1. 2013

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže max. 3 fotografie, veľkosť dokumentu by nemala presiahnuť 2 MB.
Prácu odošlite prostredníctvom našich webových stránok www.recyklohry.sk

alebo e-

mailom na adresu info@recyklohry.sk, v tomto prípade nezabudnite uviesť IČO školy,
aby sme mohli Vašu prácu identifikovať.

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

Škola:
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