Halóóó?
kreatívna úloha
(4. september – 16. november 2018)

Úvod:
Milí malí Recyklohráči!
Prvá úloha v tomto školskom roku bude pre vás určite zaujímavá a hlavne zábavná. Hlavnou
témou úlohy bude dorozumievanie sa. Pri dorozumievaní najčastejšie používame slová. Na
veľké vzdialenosti však slová už nestačia, preto sa v minulosti ľudia okrem slov dorozumievali
aj rôznymi pomôckami. Boli to napríklad bubny alebo dymové signály. Neskôr si ľudia posielali
telegramy a listy.
Dnes je dorozumievanie sa aj na veľmi veľké vzdialenosti naozaj jednoduché. Už nemusíme
vynaložiť toľké úsilie ako naši predkovia. Stačí zobrať do ruky mobil a zavolať maminke,
napísať sms kamarátke, či poslať fotku ockovi. Jednoduché, však? Určite sa nemýlim, ak
predpokladám, že každý z vás už aspoň raz využil mobil na dorozumievanie sa s rodičmi či
kamarátmi. Možno mnohí z vás už aj nejaký mobil vlastnia. Na aké činnosti, okrem
dorozumievania sa, ho využívate?

❖ Verili by ste, že na dorozumievanie sa niekedy nepotrebujeme ani slová? Skúste sa s pani
učiteľkou zahrať hru, v ktorej sa budete snažiť „povedať“ niečo spolužiakom bez slov.
Som si istá, že o zábavu budete mať postarané. 😊

Zadanie pre MŠ a špeciálne školy:
Úloha č.1
Porozprávajte sa s pani učiteľkou o rôznych spôsoboch dorozumievania sa v minulosti a dnes.
Spýtajte sa aj svojich rodičov, poprípade starých rodičov, ako sa dorozumievali na diaľku so
svojimi blízkymi v čase, keď ešte mobily a telefóny v domácnostiach neexistovali.

Na základe vašich zistení vytvorte koláž (plagát, nástenku), na ktorej znázorníte spôsoby
dorozumievania sa v minulosti a dnes a dokreslite alebo inak dotvorte aj vašu predstavu
dorozumievania sa v ďalekej budúcnosti.

Zadanie pre 1.st ZŠ a špeciálne školy:
Úloha č.1
Hlavnou témou úlohy bude pozitívne využitie mobilov a internetu. V dnešnej dobe často
počujeme, že deti sa na mobiloch iba hrajú a na internete vyhľadávajú nevhodné veci. Ako
správni Recyklohráči ukážte, že viete mobil a internet využívať pozitívne.
Napíšte 10 originálnych, ale reálnych spôsobov, ako mobil a internet používate POZITÍVNE.
Príklady:
1. Vďaka mobilu nikdy nezabudnem, čo si mám zbaliť do školy. Vždy ráno mi zazvoní pripomienka
so zoznamom, ktorý si mám skontrolovať. (Meno dieťaťa).
2. Vďaka internetu som mohol pripraviť prekvapenie pre mamu, našiel som na ňom jednoduchý ale
chutný recept a upiekol som koláč pre mamu na deň matiek. (Meno dieťaťa).
Úloha č.2
Vytvorte jedno krátke video (max. 1 minúta), ktoré zachytí jeden konkrétny spôsob
pozitívneho využívania mobilu alebo internetu.

Hodnotenie:
Každá škola (MŠ, špec.školy), ktorá nám pošle fotografiu vytvorenej koláže, plagátu alebo
nástenky so všetkými požadovanými informáciami, získa 100 bodov.
Každá škola (ZŠ I.st., špec.školy), ktorá nám pošle minimálne 10 spôsobov pozitívneho
využívania mobilu a internetu získa 100 bodov. Ak nám k tomu pošlete aj krátke video
získate ďalších 100 bodov. Videá nám neposielajte na CD, USB kľúčoch,… stačí ak ich uložíte
na svojich web stránkach alebo na online úložiskách a pošlete nám na ne link (poprípade
heslo).

Päť najkrajších plagátov a päť najlepších nápadov na pozitívne využívanie mobilov a
internetu odmeníme navyše ďalšími 200 bodmi.
Špeciálne školy si zadanie môžu vybrať podľa stupňa schopností žiakov.

Termín odovzdania prác:
16.11.2018
Termín vyhlásenia výsledkov prác:
30.11.2018

Odovzdanie úlohy:
Škola zašle do súťaže max. 5 fotografií koláží, plagátov alebo nástenok. Pri kategórií 1.st
ZŠ minimálne 10 spôsobov pozitívneho využívania mobilov a internetu. Pokojne
môžete zaslať aj fotografie, ktoré budú dokumentovať priebeh tvorenia. Videá nám
neposielajte na CD, USB kľúčoch,… stačí ak ich uložíte na svojich web stránkach alebo na
online úložiskách a pošlete nám na ne link (poprípade heslo).

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:

