Vedomostný kvíz
vedomostná úloha pre učiteľov
(od 18. 12. 2017- 31.12. 2017)
Úvod:
Milí veľkí Recyklohráči!
Ako býva v Recyklohrách zvykom, na Vianoce odmeňujeme
našich

šikovných

učiteľov,

koordinátorov

projektu

Recyklohry a aj tento rok sme si pre Vás pripravili krátky
kvíz.
Kvíz pozostáva zo 6 otázok. Pre niekoho sa môžu zdať veľmi
jednoduché a vyplnenie kvízu mu bude trvať 10 sekúnd 😊.
Myslím však, že sa nájdu aj takí, ktorým vyplnenie kvízu
bude trvať dlhšie a naučia sa pri ňom aj nové informácie o
triedení odpadu. Ak odpovede na otázky nepoznáte,
pokojne si môžete pomôcť internetom alebo literatúrou.
Odkiaľ získate správnu odpoveď, je len na Vás ☺.

Odmenou za správne odpovede v kvíze bude pre Vás krásny hrnček na čajík alebo
kávičku s logom Recyklohry.
Na získanie Recyklohráčskeho hrnčeka stačí urobiť nasledovné:
Vyplniť minimálne 5 zo 6 otázok správne. Na získanie hrnčeka je možné
urobiť maximálne jednu chybu.
Vyplnený kvíz musí byť zaslaný výhradne cez web stránku www.recyklohry.sk,
nie poštou ani e-mailom.
Vyplniť svoje celé meno, e-mail a IČO školy v hlavičke kvízu.

Zadanie pre všetkých učiteľov:
Odpovedzte správne na otázky vo vedomostnom kvíze. Nájdete ho na poslednej strane tohto
zadania. V kvíze nezabudnite uviesť svoje meno, e-mail a IČO školy, bez tejto identifikácie
nebude Váš kvíz hodnotený. Správne odpovede nám zasielajte výhradne cez web stránku
www.recyklohry.sk. Zaslanie poštou alebo e-mailom nebude akceptované a kvízy nebudú
hodnotené. Na získanie hrnčeka je možné urobiť v Kvíze maximálne jednu chybu.
Do úlohy sa môže zapojiť len jeden učiteľ zo školy.
Odpovede môžete posielať do 31.12.2017 vrátane.

Hodnotenie:
Prvých 60 učiteľov, ktorí správne odpovedia na všetky otázky v kvíze, prípadne urobia len
jednu chybu a splnia všetky podmienky správneho odoslania kvízu, získajú krásny hrnček
s logom Recyklohry. Do úlohy sa môže zapojiť len jeden učiteľ zo školy.
Učitelia, ktorí zašlú všetky správne odpovede do 31.12.2017, ale nebudú medzi prvými 60
učiteľmi, získajú pre svoju školu 50 bodov.
Zoznam úspešných učiteľov bude aktualizovaný v pravidelných intervaloch.
Vyhlásenie výsledkov: 9.1.2018
hrnčeky budú zasielané učiteľom po 15.1.2018

Kvíz pre učiteľov
Meno :
E-mail:
IČO školy:

Správnu odpoveď zakrúžkujte:

1. Porcelán a keramika patria do kontajnera na zber skla.

pravda – lož

2. Termo účtenky nepatria do papiera.

pravda – lož

3. Rozbité zrkadlo nepatrí do zeleného kontajnera.

pravda – lož

4. Použité papierové vreckovky môžeme hodiť do papiera.

pravda – lož

5. Obaly od vajec a rolky od toaletného papiera patria do papiera.

pravda – lož

6. Z listových obálok musíme pred vyhodením vytrhnúť fóliové okienko.

pravda – lož

