EKO-Adventný kalendár pre našu Zem
kreatívna úloha
( 26. november 2019 – 10. január 2020 )
Úvod:
Milí Recyklohráči!
Už o pár dní nás čaká obdobie Adventu. Veľkí Recyklohráči vedia, že tento čas je vhodný na
spomalenie, premýšľanie nad svojím konaním a možno aj na odhodlanie poopraviť svoje
nesprávne návyky, či začať s úplne novými. Malí Recyklohráči si toto obdobie určite spájajú
s adventnými kalendármi, plnými malých sladkých drobností, ktoré im pomôžu prečkať čas do
Vianoc.
V Recyklohrách sme sa pokúsili obidva pohľady na Advent spojiť a pripravili sme v tomto
duchu aktuálnu úlohu.
Určite by sme sa zhodli, že aj naša Zem by si zaslúžila každý deň malú environmentálnu
drobnosť. Stačí naozaj maličkosť, možno len naučiť sa správne vetrať, zhasínať svetlo, ak
odchádzame z miestnosti,.....všetko sú to len drobnosti, návyky, ktoré si často ani
neuvedomujeme, ale pre Zem a ochranu životného prostredia majú veľký význam. Veď si len
predstavte, že by sa všetci ľudia na Zemi rozhodli namiesto kúpania v plnej vani sprchovať
alebo zastaviť vodu, kým si umývajú zuby......Myslím, že by sme dokázali ušetriť neskutočné
množstvo vody!
Skúste si preto na škole každý deň v období Adventu, tj. od 1.12 do 24.12., pripraviť malú
environmentálnu aktivitu, o ktorej si myslíte, že by našej Zemi pomohla.

Zadanie pre všetky stupne:
Pripravte EKO-adventný kalendár pre našu Zem. Každý deň musí obsahovať jednu
environmentálnu aktivitu (opíšete ju do tabuľky v prílohe č.1). Je na vás, či bude aktivity robiť
každý deň celá trieda, alebo skupinka žiakov, alebo si aktivity na jednotlivé dni rozdelíte medzi
jednotlivcov. Stvárnenie tohto environmentálneho kalendára nechávame tiež na vás, ale
pripravte ho čo najkrajšie, môžete na jeho tvorbu použiť aj odpadový materiál. Najlepšie
kalendáre odmeníme bonusovými bodmi.
Nemusíte robiť veľké veci, stačia maličkosti, ale také, ktoré vás privedú na environmentálnejšie
myslenie a konanie. Jeden deň môžu deti doma hľadať staré batérie a priniesť ich do školy,
druhý deň v škole upriamte pozornosť na správne vetranie, cez víkend môžu mať deti za úlohu
v domácnosti správne triediť odpad alebo šetriť vodu pri umývaní zubov, namiesto kúpania
v plnej vani sa osprchovať,........na výber máte veľmi veľa možností a je len na vás, ktorými našu
Zem potešíte.
Hodnotenie:
Každá škola, ktorá nám zašle fotografiu eko-adventného kalendára pre Zem a zoznam
vypísaných aktivít s krátkym popisom získa 250 bodov.
Keďže sa blíži vianočné obdobie, ako darček Vám prinášame duplicitné bonusové body, takže
odmeníme bonusovými bodmi dvakrát toľko škôl ako zvyčajne, až 40 najlepších, najkrajších,
najkreatívnejších, najzmysluplnejších eko-adventných kalendárov odmeníme ďalšími 150
bodmi. Celkovo tak za úlohu môžete získať až 400 bodov.

Termín odovzdania prác:
10.01.2020
Vyhodnotenie úlohy:
27.1.2020
Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže fotografiu/fotografie eko-adventného kalendára a záznamový list
s každodennými aktivitami (stačí ich vymenovať a pridať k nim krátky popis) . Prácu odošlite
výhradne cez web stránku, nezabudnite zaslať záznamový list, aby sme mohli vašu prácu
identifikovať. Práce neposielajte poštou, ani e-mailom.
Ak budete chcieť zaslať viac ako 4 fotografie, prosím, vložte ich do jedného súboru Word
alebo PDF, prípadne prezentácie.
Úlohu je potrebné odoslať na jeden krát, systém sa po odoslaní zablokuje a nie je možné cez
web stránku doposielať ďalšie fotografie a súbory.

Vzor záznamového listu
IČO:

Škola:

Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
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