MAPA
(skupinová, detektívne zemepisná úloha)
(2. 11. – 21. 11. 2011)

Úvod:
Každý odpad má svoju cestu. Odpady vznikajú ľudskou činnosťou v priemysle, v poľnohospodárstve
i v stavebníctve. Najviac známe odpady sú tie, ktoré vznikajú u nás doma, alebo v škole a hovoríme
im komunálne. Komunálne odpady majú rôzne vlastnosti a podľa nich sa s nimi nakladá. Predstavte si,
že pracujete na obecnom, alebo mestskom úrade a prišiel za Vami nový obyvateľ obce. Vašou úlohou
je vysvetliť mu, kde a kam sa odkladajú jednotlivé druhy odpadov. Aby to bolo názorné, dáte mu
mapku, v ktorej budú vyznačené všetky dôležité miesta v obci, ktoré súvisia s odpadmi. Zároveň mu
dáte menný zoznam miest vrátane telefónnych kontaktov a prevádzkovej doby.
→ Vašou úlohou je teda vytvoriť mapu, alebo jednoduchú schému Vašej obce,
mesta, alebo miestnej časti.
Zadanie:
Vytvorte mapku, alebo jednoduchú schému Vašej obce, mesta, alebo miestnej časti, v ktorej budú
vyznačené všetky dôležité miesta súvisiace s odpadmi.
Mapa by mala obsahovať nasledujúce miesta:
1. Obecný alebo mestský úrad ako miesto, kde sa platí za odpady, kde sa získavajú informácie,
objednáva sa zberná nádoba, alebo sa vyzdvihujú vrecia
2. Miesto, alebo miesta, kde sa odkladá triedený odpad (kontajnery, a pod.), maximálne 10 stanovíšť
3. Miesto alebo miesta, kde sa môžu odovzdávať objemné odpady, napr. zberný dvor, alebo
stanovisko veľkokapacitného kontajneru (maximálne tri stanovištia veľkokapacitných kontajnerov)
4. Miesto alebo miesta, kde sa môžu odovzdávať nebezpečné odpady, napr. zberný dvor, alebo
zastávky mobilnej zberne nebezpečných odpadov (maximálne tri zastávky)
5. Miesta spätného odberu elektroodpadu, napr. zberný dvor, alebo zastávky mobilnej zberne,
predajňa či iné miesto

6. Pokiaľ sa vo vašej obci alebo meste nachádza nejaké zariadenie, ktoré ďalej nakladá s odpadmi, ako
napr. triediaca linka, zberňa, alebo výkupňa druhotných surovín, spaľovňa, skládka, kompostáreň či
bioplynová stanica, môžete ho na mapu vyznačiť tiež.

Z druhej strany mapy popíšte jednotlivé zariadenia, najmä názov, prevádzkovú dobu a telefónne
spojenie na uvedené zariadenia. K stanovištiam kontajnerov na triedený odpad napíšte, aké nádoby
obsahujú (papier, farebné sklo , plasty…)
Vytvoríte tak názornú pomôcku, ktorú môžete zverejniť aj v škole.
Mapku vytvorte schematicky, nie je potrebné používať mapové podklady, stačí vyznačiť dôležité
orientačné body. Pri spracovaní sa zamyslite, kde získate potrebné informácie. Ak je vaša škola vo
veľkom meste, stačí, ak spracujete okruh do 2 km od školy, alebo mapu upravíte tak, aby v nej boli
miesta uvedené v bodoch 1 – 5.
Grafické spracovanie necháme na Vás, mapa by však mala byť prehľadná, aby bola v praxi použiteľná.
Môžete ju spracovať i ako informačný leták. Mapku spracujte na papieri vo formáte aspoň A2 s tým,
že na jednej strane bude mapa a na druhej strane prehľad miest nakladajúcich s odpadmi. Svoje dielo
vyfotografujte, alebo naskenujte a zasielajte v elektronickej podobe.
Hodnotenie:

Každá škola, ktorá sa zúčastní úlohy a predá vyššie uvedeným spôsobom vypracovanú správu,
obdrží 200 bodov.
Dvadsať ocenených prác (buď obsahom, alebo spôsobom spracovania) získa naviac 500
bodov. Hodnotenie bude prebiehať v 4. vekových kategóriách (z každej kategórie po 5
školách):
MŠ
ZŠ I. Stupeň
ZŠ II. Stupeň
SŠ
Termín odovzdania prác:
21. 11. 2011, 24:00 hod
Hodnotenie prác:
do 2. 12. 2011
Termín hodnotenia prác:
21. 11. – 2. 12. 2011

Odovzdanie úlohy:
Škola zašle do súťaže prácu spracovanú vo formáte *.doc, *xls nebo *.ppt s veľkosťou max. 1 MB.
Prácu odošlite prostredníctvom našich webových stránok www.recyklohry.sk

(po prihlásení do

systému pomocou IČO a hesla zadaného pri registrácii v sekcii „aktuálne úlohy“), alebo e-mailom na
adresu info@recyklohry.sk, v tomto prípade nezabudnite uviesť IČO školy, aby sme mohli Vašu
prácu identifikovať.

→ Úloha bude spracovaná formou záznamového listu , podľa postupu uvedeného vyššie.

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 (priezviská, trieda):
Dňa:

