Ako je to u nás v škole?
skupinová úloha
(10. - 28. február 2011)

Zadanie:
Popíšte systém nakladania s odpadmi u Vás v škole. Zistite, ktoré odpady triedite, do akých
nádob a kto je za nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov zodpovedný – pán školník, pani
upratovačka, alebo upratovacia služba. Mimo iného uveďte, koľko odpadkových košov v škole
máte, koľko máte košov na triedený odpad, či triedite bioodpad a či máte školný kompostér.
Ďalej popíšte, koľko kontajnerov na triedený a na zmiešaný odpad vaša škola používa, ako je
nakladné s nebezpečnými odpadmi, ak využívate oddelený zber elektrozariadenia alebo
batérií, ktorá zvozová firma odpady odváža alebo keď sa škola zúčastní zberových súťaží.
Pokúste se zistiť, čo se ďalej deje s vašimi odpadmi, ako sa s nimi ďalej nakladá.
Ďalej môžte uviesť, aké vzdelávacie aktivity v oblasti nakladania s odpadmi škola prevádzkuje,
alebo akých sa zúčastňuje. Správu môžte doplniť tabuľkou s množstvom odpadov
vyprodukovaných v roku 2010, ak máte údaj k dispozícii. Celá správa môže byť doplnená max.
12-timi fotografiami.
Doporučená štruktúra práce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Identifikácia školy
Zmiešaný komunálny odpad
Triedený odpad
Bioodpad
Nebezpečné odpady
Výrobky podliehajúce oddelenému zberu (batérie, elektrozariadenia)
Ďalšie nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov
Školské súťaže
Ďalšie aktivity školy

Modifikácia pre MŠ, Špeciálne školy a 1. Stupeň ZŠ:
Ak by ste tútu úlohu pokladali za trošku náročnejšiu ako je vo Vašich silách, nemusíte sa
striktne pridržiavať pôvodného zadania. Môžte napr.namaľovať nádoby na triedenie odpadu
ktoré máte v škole, škôlke a taktiež tie ktoré Vám chýbajú. ( aj ako skupinovú prácu, alebo
ako prácu za celú triedu).

Hodnotenie:

Každá škola, ktorá sa zúčastní úlohy a zašle do 28. februára 2011 vypracovanú správu, získa
150 bodov. Dvadsať najlepších prác, ktoré zaujmú buď obsahom, alebo spôsobom
spracovania, získa naviac bonus vo výške 500 bodov.
Termín hodnotenia: 8. – 31. marec 2011
Hodnotenie vykoná odborná komisia zložená so zástupcov spoločnosti ASEKOL-SK, a.s.,
Ocenené práce budú vystavené na webových stránkách www.recyklohry.sk.
Pokyny k odoslaniu:
Škola zasiela do súťaže 1 prácu vo formáte *.doc, nebo *.ppt o celkovej veľkosti max.
500 kB. Materské škôlky, špeciálne školy a 1. Stupeň základných škôl, môžu zaslať len foto
výkresu s nakreslenými nádobami, alebo pokiaľ by ste sa rozhodli pre veľký formát npr.
koláže, tak i s jej autormi – deťmi 

Prácu odošlite prostrednictvím našich webových stánok www.recyklohry.sk (po prihlásení do
systému pomocou iča a hesla zadaného pri registrácii – sekcia "Aktuálne úlohy"), alebo emailom na adresu info@recyklohry.sk – v tom prípade prosím, taktiež nezabudnite uviesť ičo
a názov školy, aby sme mohli vaše práce bez problémov identifikovať.

