Prekvapenie
zábavná úloha
(1. jún – 22. jún 2018)

Úvod:
Koniec školského roka sa blíži a s ním aj posledná úloha v tomto školskom roku. Vieme, že
všetkých Recyklohráčov teraz čakajú krušné časy, či už malých s písaním záverečných testov a
učením sa, aby dosiahli čo najlepšie výsledky na konci školského roka, ale aj tých veľkých
s opravovaním záverečných písomiek a organizovaním koncoročných výletov. Preto sme pre
Vás pripravili nenáročnú a zábavnú úlohu, v ktorej sa však dozviete veľké prekvapenie, ktoré
sa spustí v novom školskom roku. Správnym vylúštením tajničky, kódovačky, sudoku a
matematického príkladu doplníte do textu slovíčka alebo čísla, ktoré Vám o veľkom prekvapení
prezradia presnejšie informácie. Verím, že slovíčka a číslo do textu doplníte správne a budete
sa už teraz na začiatok školského roka tešiť.
Keďže pri danej úlohe sa nebudú hodnotiť najlepšie školy, body za splnenie tejto úlohy sa budú školám
pripisovať priebežne, tj. body budú škole pripísané do dvoch dní od zaslania splneného zadania. To
znamená, že najrýchlejšie odpovedajúce školy budú môcť ešte body za splnenie úlohy použiť na
nákup odmien v tomto školskom roku. V prípade, že úlohu pošlete neskôr, body za úlohu Vám
automaticky prejdú do nového školského roka.
Ak chcete získať ešte viac bodov, pripravili sme pre Vás, koordinátorov projektu, jednu otázku,
na ktorú keď odpoviete, získate tiež 50 bodov. Zadanie a podmienky sú uvedené nižšie.

Zadanie pre všetky stupne:
Doplňte text slovami a číslom, ktoré sa dozviete, ak splníte 4 úlohy, ktoré sú uvedené
v zadaní pre jednotlivé stupne. Zadania nájdete v prílohe úlohy.
Špeciálne školy si vyberú zadanie podľa schopností svojich žiakov.

TEXT na doplnenie:
Milí Recyklohráči!
S radosťou Vám oznamujeme, že už od septembra Recyklohry spustia novú aktivitu – ………
…………………….. (úloha č.1). Za každý odovzdaný kus škola získa až …… (úloha č.2)
bodov!!!

Áno, čítate dobre, za každý kus a nie kilogram, tak ako to je pri drobnom

elektroodpade a použitých batériách. Škola si tak bude môcť nazbierať naozaj veľkú sumu
bodov, za ktorú bude môcť nakúpiť veľké množstvo odmien a školských pomôcok.
Okrem bodov pre školu budeme rozdávať aj krásne hodnotné ceny pre deti a pre
………………………….. (úloha č.3).
Zberová aktivita sa bude realizovať v spolupráci s našim novým partnerom v projekte –
spoločnosťou ………………….. (úloha č.4).

Zadanie pre koordinátorov projektu Recyklohry:
Napíšte nám minimálne tri odmeny, ktoré by ste si priali zaradiť do katalógu odmien. Uvádzajte
príklady odmien, ktoré ešte v katalógu nemáme. Radi sa Vašimi nápadmi inšpirujeme a
pokúsime sa ich zaradiť do ponuky odmien od septembra 2018.

Hodnotenie:
Každá škola (MŠ, ZŠ 1.st, ZŠ II.st., SŠ, špec.školy), ktorá nám pošle správne doplnený text
slovami a číslom zo správne vyplnených zadaní, získa za každé správne doplnené slovo a číslo
50 bodov. Ak pošlete všetky slová a číslo správne, získate teda spolu 200 bodov.
Každá škola, ktorej koordinátor uvedie aspoň tri predmety, veci, pomôcky, ktoré by si prial
zaradiť od septembra do katalógu odmien, získa navyše 50 bodov. V prípade, že vypíše
predmety, ktoré už v katalógu odmien zaradené máme, 50 bodov nezískava.

Termín odovzdania prác:
22.06.2018
Termín vyhlásenia výsledkov prác:

25.06.2018

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže správne doplnený text. Text môžete prepísať do tela správy alebo
preskenovať, prefotiť doplnený text priamo zo zadania. 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:

