Vyrobte si zberný box na batérie a monočlánky
Tvorivá súťaž
(5.3. – 30.3. 2012)

Úvod:
Milí „Recyklohráči“!
Na tento mesiac sme pre vás pripravili kreatívnu úlohu, ktorej cieľom je vyrobiť
nádobu na zber batérií a monočlánkov. Pýtate sa prečo ich treba zbierať?
Batérie obsahujú ťažké kovy ako je napríklad kadmium alebo ortuť a mohli by
tvoriť vážnu hrozbu pre životné prostredie. Keď nám však pomôžete batérie
vyzbierať a my zabezpečíme ich správnu recykláciu, spolu sa zaslúžime
o ochranu životného prostredia a navyše vám bude triedu alebo chodbu školy
zdobiť váš kreatívny výtvor. Takže hor sa do práce!
Vyrobte si zberný box na batérie a monočlánky do Vašej školy. Vyrobený zberný box by mal
poslúžiť školám ako doplnkový prostriedok na zber batérií v triedach prípadne pavilónoch,
ak má škola viac budov. Výzor nádoby by mal spĺňať Vaše požiadavky alebo predstavy
ideálnej nádoby, ktorú by ste chceli mať umiestnenú na tento účel vo Vašej triede.
Zadanie:
Zberný box by mal mať objem 5 - 10 litrov, na boxe by mal byť nápis „Spätný odber
použitých batérií“ a nakreslené logo Recyklohry, ktoré nájdete v rubrike „Na stiahnutie“ na
stránke www.recyklohry.sk . Box by mal byť vyrobený z plastu alebo pevného kartónu,
najlepšie ak by spĺňal požiadavku trvácneho materiálu. Všetko ostatné ako tvar, farba nádoby
a celkové prevedenie je už len na vašej fantázií.

Hodnotenie:
Každá škola, ktorá sa zúčastní úlohy a predá vyššie uvedeným spôsobom vypracovanú úlohu,
obdrží na svoj účet 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
škôl):
MŠ
ZŠ I. stupeň

ZŠ II. stupeň
SŠ

Termín odovzdania prác:
30.3. 2012, 24:00 hod
Hodnotenie prác:
do 9.4. 2012
Vyhlásenie výsledkov:
16. 4. 2012
Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže 2 fotografie, veľkosť dokumentu by nemal presiahnuť 2 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 emailom 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:
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (priezviská, trieda):
Dňa:

