Enviroprianie na rok 2018
kreatívna, literárna úloha
(6. december – 31. december 2017)

Úvod:
Počasie vonku napovedá, že Vianoce sa blížia a s nimi aj prázdniny 😊. Pred nimi však spolu
určite stihneme ešte jednu veselú úlohu. Vieme, že pred Vianocami majú všetci, malí aj veľkí
Recyklohráči, veľa práce s darčekmi, besiedkami, vystúpeniami,….. preto sme pre Vás pripravili
veľmi jednoduchú úlohu – vytvoriť Enviroprianie na rok 2018. To znamená, že nakreslíte alebo
namaľujete novoročné prianie, ktoré bude mať environmentálne poslanie. Okrem toho si
starší žiaci v tejto úlohe navyše potrénujú svoje básnické črevo a okrem peknej kresby, maľby
alebo koláže vymyslia do priania aj environmentálny text. Nemusím ani hovoriť, že ak sa Vám
podarí do textu priania zakomponovať slovko Recyklohry alebo elektroodpad, spravíte nám
tým ohromnú radosť.
Priania môžete venovať svojim blízkym a motivovať ich, aby sa v roku 2018 snažili k našej zemi
správať lepšie, znížiť svoju spotrebu, triediť odpad, používať recyklované výrobky, ….
Všetky pekné práce, ktoré od Vás dostaneme, budú po vyhodnotení úlohy uverejnené v našej
fotogalérií na web stránke.

Zadanie pre MŠ, ZŠ I.stupeň a špeciálne školy:
Nakreslite novoročné prianie s environmentálnou tématikou. Je na Vás, či na tvorbu použijete
pastelky, farby, vystrihovanie a nalepovanie obrázkov, ….fantázii sa medze nekladú.

Zadanie pre ZŠ II.stupeň a SŠ:
Nakreslite novoročné prianie s environmentálnou tématikou. Môžete použiť rôzne metódy –
kresbu, maľbu, koláž,….. je to len na vás. Prianie však musí obsahovať environmentálny text
a budeme radi, ak v ňom spomeniete slová ako Recyklohry a elektroodpad. Použitie týchto
slov však nie je podmienkou na získanie bodov za splnenie úlohy.

Hodnotenie:
Každá škola (MŠ, ZŠ 1.st, špec.školy), ktorá nám pošle fotografiu Enviropriania na rok 2018,
získa 100 bodov.
Každá škola (ZŠ II.st., SŠ), ktorá nám pošle fotografiu Enviropriania na rok 2018 aj s pekným
environmentálnym textom priania, získava 100 bodov.
Päť najkrajších prác z každej kategórie odmeníme navyše ďalšími 150 bodmi.

Termín odovzdania prác:
31.12.2017
Termín vyhlásenia výsledkov prác:

19.01.2018

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže max. 5 fotografií. Pokojne môžete zaslať aj fotografie, ktoré budú
dokumentovať priebeh tvorenia. Prácu odošlite výhradne cez web stránku,
nezabudnite zaslať záznamový list, aby sme mohli Vašu prácu identifikovať. Práce
neposielajte poštou, ani e-mailom.

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:

