Oslavy Dňa Zeme
Kreatívna úloha

(25.3.2015 – 26.3.2015)
Úvod:
Milí recyklohráči, po období zimného odpočinku sa nám o slovo pomaly, ale iste začína hlásiť
jar. Aj vy sa už určite tešíte na teplé a slnečné dni, ktoré nám už v súčasnosti začali svojím
čvirikaním ohlasovať vtáky, rovnako ako aj zo zeme vykúkajúce snežienky, či voňavý medvedí
cesnak. Zima je teda definitívne preč. Verím, že ani vy ste v zime nezaháľali a nezaspali na
vavrínoch! Aby ste sa spolu s nami naladili na jarnú vlnu a zároveň oslávili blížiaci sa Deň
Zeme, ktorý sa uskutoční už 22.4.2015, pripravili sme pre vás zaujímavé úlohy spojené s touto
tematikou.

Zadanie:
Všetky katégorie škol budú mať jednu spoločnú úlohu a ďalšiu osobitnú podľa obtiažnosti
prevedenia a zodpovedajúcu jednotlivým vekovým kategóriám žiakov.

Spoločná úloha pre všetky kategórie:
Vytvorte vlajku Zeme z recyklovateľných, vyradených, či iných materiálov, ktoré by inak
skončili ako odpad. Vlajka má byť dostatočne veľká, aby pútala pozornosť, nápadito
spracovaná a má reprezentovať posolstvo Dňa Zeme. Žiaci hotovú vlajku umiestnia (v
ideálnom prípade zavesia, ak to bude možné) na viditeľnom mieste v škole najneskor do 20.4.,
aby vlajka mohla návštevníkov školy vopred upozorňovať na príchod Dňa Zeme. Vlajku si
pokojne nechajte aj na budúci rok – nám postačí iba jej fotka :)

Zadanie pre MŠ a špeciálne školy:
Deň Zeme je v prvom rade oslavou našej krásnej a štedrej plánety. A ako každá poriadna
oslava, ani táto sa nezaobíde bez darčekov. Porozmýšľajte, aký darček by ste chceli Zemi
venovať za to všetko, čo nám ľuďom poskytuje a čo pre nás robí. Čo by Zem potrebovala? Čo

by ju mohlo potešiť? Tento darček vyrobte svojimi šikovnými rúčkami, výber materiálov je na
vás. Rovnako možete darček pre Zem i nakresliť. Pani učiteľky potom darček doplnia o stručný
popis, prečo si žiaci pripravili pre Zem práve takýto dar. Následne nám budete zasielať
fotografie zachytávajúce tie najkrajšie darčeky, ktoré ste Zemi prichystali.

Zadanie pre ZŠ:
Vymyslite „ekologické desatoro“, ktoré však nebude mať formu zákazov, príkazov, či
nariadení, ale bude slúžiť ako odporúčanie, čo robiť, aby sa naša Zem mala dobre a
prekypovala zdravím a krásou. Spíšte také opatrenia, ktoré by ste aj vy sami mohli bez vačších
problémov uskutočniť. Svoje desatoro možete výtvarne stvárniť ako plagát a doplniť
ilustráciami. Veľkosť desatora je ľubovoľná, malo by však byť zreteľné a dobre viditeľné.
Najneskor do 20.4 ho umiestnite do spoločných priestorov školy tak, aby si ho mohli prečítať
aj rodičia a návštevníci školy a aby ich upozornilo na nadchádzajúci Deň Zeme.
Aby ste aj ostatným ukázali, že riadiť sa vaším ekologickým desatorom može každý,
uskutočnite niektoré z jeho odporúčaní a vyfoťte sa pri tom.

Zadanie pre SŠ:
Zorganizujte študentskú konferenciu pri príležitosti Dňa Zeme. Študenti, ktorí na konferencii
vystúpia, odprezentujú ostatným žiakom školy svoje príspevky vo forme ppt súvisiace s témou
Dňa Zeme. Cieľom je dozvedieť sa čosi viac o histórii a zamerať sa na zaujímavosti spaté s
týmto významným dňom. Pokúste sa násť aj knižné zdroje ako podklady pre vaše prezentácie.
Ak by vám nestačili slovenské zdroje, možete prípadne na hodinách cudzích jazykov pracovať
s článkami zo zahraničia, ktorých na internete určite nájdete dosť :)
Zároveň vámi vyrobenú vlajku ku Dňu Zeme umiestnite v priestoroch, kde sa konfencia bude
konať. Neváhajte sa s ňou odfotiť!
Najlepšiu prezentáciu a fotky z konferencie (tiež vo formáte ppt) nám pošlite.

Hodnotenie:
Každá škola, ktorá sa zapojí a úlohu odovzdá uvedeným sposobom, získa na svoj účet 200
bodov.

Navyše, pre 20 najšikovnejších a nejkreatívnejších škol je zároveň pripravených 300-500
bonusových bodov.

Termín odovzdania prác:

4.5.2015

Termín hodnotenia:

18.5.2015

Vyhlásenie výsledkov:

20.5.2015

Odovzdanie úlohy:
Každá škola zašle do súťaže 2 súbory:


Všetky školy zašlú 1 x fotografiu Vlajky Zeme (žiaci možu byť tiež na fotke  )



MŠ a špeciálne školy pošlú fotografie darčekov, ktoré vyrobili pre Zem. Fotografie
vložia do jedného súboru vo formáte powerpoint, pani učitelky možu vložiť aj popisy
k jednotlivým darom. V prezentácii bude max. 5 ks komentovaných fotografií



ZŠ pošlú taktiež prezentáciu vo formáte powerpoint, ktorá bude obsahovať 1x
fotografiu ich ekologického desatora a zopár fotografií, kde vykonávajú nejakú aktivitu,
ktorá v ňom bola uvedená. V maximálním počte rovnako - 5 fotografií.



SŠ zašlú tú najlepšiu prezentáciu zo svojej konferencie, tá može byť doplnená
fotografiami z akcie ( max. 5 ks)

Splnenú úlohu odošlite výhradne cez našu web stránku www.recyklohry.sk (po prihlásení sa
na profil školy pomocou IČO a hesla zadaného pri registrácii v sekcii „aktuálne úlohy“)
Nezabudnite priložiť 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)
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (trieda):
Dňa:

Vzor záznamového listu – stačí okopčiť zo starších úloh

