Cesta elektroodpadu
výtvarná a prieskumnícka úloha,
rovesnícke vyučovanie
(21. február – 29. marec 2019)
Úvod:
Milí Recyklohráči,
sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť v spolupráci so Zeleným vzdelávacím fondom
v poradí už 41. úlohu. Účelom Zeleného vzdelávacieho fondu je podpora rozvoja environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom priamej podpory vybraných aktivít.
Ďakujeme, že práve náš projekt Recyklohry získal podporu na aktuálnu úlohu.
Elektrozariadenia sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou nášho života. Využívame ich doma aj v škole.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké množstvo elektrozariadení nás obklopuje a koľko
elektrozariadení z toho skutočne využívame a potrebujeme? Čo sa stane s elektrozariadeniami, ktoré
už doslúžili?
V úlohe „Cesta elektroodpadu“ sme sa rozhodli bližšie preskúmať množstvo elektrozariadení, ktoré
nás obklopujú a stanú sa po čase elektroodpadom. Taktiež sa dozvieme o jednotlivých krokoch
životného cyklu elektroodpadu, tj. od kúpy nového výrobku až po jeho recykláciu a využitie surovín
na výrobu ďalších výrobkov.
Pripravili sme pre Vás dotazník, ktorý preverí Vaše „prieskumnícke„ schopnosti, keď budete doma
hľadať funkčné či nefunkčné elektrozariadenia.
Prieskum formou dotazníkov bude prebiehať na školách po celom Slovensku, preto veríme, že k tejto
úlohe pristúpite zodpovedne a dotazník pravdivo vyplníte. Sme presvedčení, že dotazníky nám ukážu
veľmi zaujímavé, možno až šokujúce čísla a už teraz sa tešíme na hodnotenie úlohy.
V rámci úlohy bude na každú školu, ktorá je v projekte Recyklohry registrovaná, doručený balíček
s dvoma plagátmi o životnom cykle elektrozariadení, recyklácií elektroodpadu a recyklačné koliesko,
pomocou ktorého si rýchlo vypočítate úsporu surovín, vody a ropy pri recyklácií monitorov a
televízorov. Koliesko môžete využívať na hodinách matematiky, environmentálnej výchovy,…..
Okrem toho Vám prinášame možnosť osobne navštíviť recyklačnú linku na spracovanie drobného
elektroodpadu v Jihlave. Všetok drobný elektroodpad, ktorý nám v rámci zberu v Recyklohrách
odovzdáte, skončí práve tam. Viac informácii v prílohe č. 2 „Exkurzia“. Okrem toho si môžete
pozrieť krátke video o recyklácii elektroodpadu na našej web stránke www.recyklohry.sk
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Zadanie pre MŠ, I.st ZŠ, ŠŠ:
Porozprávajte sa s pani učiteľkou o elektrozariadeniach, ktoré máte doma a v škole. Skúste spoločne
nájsť odpoveď na tieto otázky:
Ktoré z elektrozariadení používate doma často a ktoré skoro vôbec?
Aké elektrozariadenia máš vo svojej detskej izbe?
Ak sa doma nejaké elektrozariadenie pokazí, čo s ním spravíte?
Viete, čo sa deje pri recyklácií elektroodpadu?
Pri poslednej otázke Vám k hľadaniu odpovede určite pomôžu naše plagáty, ktoré pošleme na každú
školu, ktorá je v projekte Recyklohry registrovaná. Pozorne si ich s pani učiteľkou popozerajte a
dozviete sa z nich veľa zaujímavých informácií o životnom cykle elektroodpadu.
Úloha č.1:
Vytvor koláž miestností vášho bytu alebo domu. Do každej miestnosti nakresli alebo nalep výstrižok
aspoň dvoch elektrozariadení, ktoré v danej miestnosti používate.
Úloha č.2 – dobrovoľná
Pri vypĺňaní dotazníka je potrebná pomoc rodičov alebo inej dospelej osoby. Preto je pre deti
materských škôl úloha dobrovoľná. Za každý odovzdaný, kompletne vyplnený dotazník získa škola 20
bodov.
Dotazník nájdete v prílohe č.1.
Vyplnené dotazníky môže škola zaslať poštou alebo preskenované v jednom súbore cez web stránku
www.recyklohry.sk .
Koordinátor, ktorý nám zašle viac ako 15 kompletne vyplnených dotazníkov, získa ako odmenu pero
a zápisník s logom Recyklohry.

Špeciálne školy si môžu vybrať jedno z troch zadaní podľa schopností svojich žiakov.
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Zadanie pre ZŠ II. stupeň, SŠ a ŠŠ:
Úloha č.1:
Pozorne si prečítaj dotazník a snaž sa ho po preskúmaní svojej domácnosti pravdivo a zodpovedne
vyplniť. V prípade potreby pokojne oslov rodičov alebo inú dospelú osobu, určite ti radi pomôžu.
Dotazník sa zameriava na množstvo elektrozariadení okolo nás. Počtom elektrozariadení budeš
prekvapený a pri kúpe ďalších elektrozariadení si možno uvedomíš, že nie každý nový model mobilu
alebo notebooku skutočne potrebuješ.
Vyplnené dotazníky môže škola zaslať poštou alebo preskenované v jednom súbore cez web stránku
www.recyklohry.sk .
Koordinátor, ktorý nám zašle viac ako 25 kompletne vyplnených dotazníkov, získa ako odmenu pero
a zápisník s logom Recyklohry.
Dotazník nájdete v prílohe č.1.

Úloha č.2:
Pripravte si plagát, nástenku alebo prezentáciu o životnom cykle elektrozariadení. Jednotlivé kroky
životného cyklu ti pomôžu objasniť naše plagáty, ktoré na každú školu zaregistrovanú v projekte
Recyklohry zašleme. Na výrobu nástenky či prezentácie môžete použiť aj údaje z vyhodnotených
dotazníkov. Svoje získané vedomosti o životnom cykle elektrozariadení odovzdajte formou
rovesníckeho vzdelávania svojim mladším spolužiakom, poprípade môžete zorganizovať celoškolskú
prednášku. Nezabudnite nám z rovesníckeho vzdelávania zaslať nejaké fotografie, už teraz sa na ne
tešíme😊.
Špeciálne školy si môžu vybrať jedno z troch zadaní podľa schopností svojich žiakov.

Hodnotenie:
Každá škola (MŠ, ZŠ I.st., ŠŠ), ktorá nám pošle:
- fotografiu koláže, získa 150 bodov
- vyplnené dotazníky (príloha č.1), získa za každý kompletne vyplnený dotazník 20 bodov (napr.
10 dotazníkov = 200 bodov)
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Každá škola (ZŠ II.st., SŠ, ŠŠ), ktorá nám pošle:
- vyplnené dotazníky (príloha č.1), získa za každý kompletne vyplnený dotazník 20 bodov (napr.
50 dotazníkov = 1000 bodov! )
- fotografiu nástenky, plagátu, prezentáciu a zároveň fotografiu z rovesníckeho vzdelávania,
získa 200 bodov.
Päť najkrajších prác z každej kategórie odmeníme krabicou školských potrieb v hodnote 50 eur.
Navyše, 20 škôl, ktoré odovzdajú najviac vyplnených dotazníkov, získajú krabicu školských pomôcok.
Navyše, každá škola, ktorá nám pošle fotografiu vyvesených plagátov na dobre viditeľnom mieste
v škole získa ďalších 50 bodov.

Termín odovzdania prác:

29.3.2019
Termín vyhlásenia výsledkov prác:

26.04.2019

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže max. 5 príloh, tj. fotografiu koláže, plagátu, prezentáciu, fotografie
z rovesníckeho vzdelávania, vyplnené dotazníky, fotografie vyvesených plagátov na
dobre viditeľnom mieste. Všetky fotografie so sprievodným textom môžete vložiť do jedného
word, pdf. súboru alebo prezentácie. Pokojne môžete zaslať aj fotografie, ktoré budú dokumentovať
priebeh tvorenia. Práce pošlite cez web stránku alebo poštou.
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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 (trieda):
Dňa:
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Príloha č.1
Dotazník k úlohe „Cesta elektroodpadu“
Kraj:
Stupeň ( MŠ, 1.st ZŠ, 2. st ZŠ, SŠ, ŠŠ):
Počet členov domácnosti vrátane teba:
1. Spočítaj všetky elektrozariadenia vo svojej detskej izbe. Nezabudni, že elektrozariadenia sú aj
hračky a hudobné nástroje, ktoré fungujú na batérie. (uveď číslo)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
2. Koľko elektrozariadení máte v celej domácnosti ? (kuchyňa, obývačka, spálňa, detská izba,
pracovňa, kúpeľňa,…. uveď číslo)
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………
3. Koľko z týchto elektrozariadení využívaš pravidelne každý deň? (uveď číslo) ……………….………….....……...
a vypíš ich………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Koľko elektrozariadení z celkového počtu v domácnosti využívaš menej ako raz za mesiac? (uveď
číslo) …………………..…...……….….……………………………………………………………………………………………………………..

5. Bez akého jedného elektrozariadenia si nevieš predstaviť svoj deň?...................................................
6. Koľko nových elektrozariadení ste kúpili do Vašej domácnosti za posledný mesiac? (uveď číslo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Koľko nových elektrozariadení ste kúpili do Vašej domácnosti za posledný rok? (uveď číslo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
8. Koľko elektrozariadení sa Vám za posledný rok pokazilo? (uveď číslo) ……………………………………..………
9. Koľko nefunkčných elektrozariadení máte v celej domácnosti? (uveď číslo) …………………………..………..

10. Čo urobíte s malým elektrozariadením, ktoré sa pokazí a je už po záručnej dobe? (varná kanvica,
fén,….....môžeš označiť aj viacero možností)
a) zanesiem ho na zberný dvor
b) pokúsim sa ho opraviť
c) zanesiem ho do školy, na drobný eklektroodpad máme v škole zbernú nádobu z Recyklohier
d) zahodím ho do komunálneho odpadu
Ďakujeme, za čas venovaný dotazníku. Stali ste sa súčasťou celoslovenského prieskumu.
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Čo sa deje s elektroodpadom, ktorý
odovzdáte v projekte Recyklohry?
Exkurzia do recyklačného závodu v Jihlave

Prinášame Vám jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o
recyklácii elektroodpadu priamo v závode na recykláciu
elektroodpadu v Jihlave (Česká republika).
Exkurzia je pre všetky školy registrované v Recyklohrách úplne zadarmo. Dopravu do Jihlavy si však
musí škola zabezpečiť a financovať sama.
Základné informácie o exkurzii:
✓ exkurzia trvá 50-60 minút
✓ maximálny počet žiakov a učiteľov na jeden vstup 20
✓ exkurzia je primárne určená pre základné a stredné školy
✓ exkurzia je možná počas pracovných dní od 09.00-16.00
Okrem exkurzie v závode na recykláciu elektroodpadu je možné dohodnúť zadarmo vstup na
exkurziu aj vo vedľajšom závode na recykláciu plastov.
V prípade záujmu o exkurziu napíšte na info@recyklohry.sk. Zašleme Vám prihlášku na exkurziu
a dohodneme s Vami termín a čas exkurzie.
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