RECYKLACE HROU
S finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR
vytvořila a zajistila společnost Recyklohraní.

Zpráva o publicitě projektu
aktivity ▪ výsledky

Pro Recyklohraní o.p.s. zpracovala:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, tel. 603 574 631,
email: jana.cechova@open-com.cz

1. Představení projektu
Výjezdní program Recyklace hrou zavítal v období od října do prosince 2017 do několika
desítek škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje. Další kraje budou
následovat v první polovině roku 2018. Program je zaměřen na pochopení základního
principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci společně s lektory hledají odpovědi
na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když
doslouží, nebo co získáme recyklací mobilu a jak díky tomu předejdeme dalšímu
znečišťování prostředí. Organizátorem programu je společnost Recyklohraní o.p.s.
Finančně je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP).
Program má podobu 45minutového workshopu, který je přizpůsobený věku účastníků. Je
vhodný po základní školy a odpovídající ročníky víceletých středních škol. S pomocí
lektorů děti pochopí, že bez recyklace se neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému
elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití.
Termíny konání dle krajů:
•
•
•
•

9. - 13. října. 2017 - Plzeňský kraj
30. října. - 3. listopadu 2017 - Jihočeský kraj
6. - 10. listopadu 2017 - Plzeňský kraj
13. - 16. listopadu 2017 - Jihočeský kraj
4. - 22. prosince 2017 - Jihomoravský kraj (vedle MŽP ČR program v kraji
finančně podpořil též KÚ Jihomoravského kraje)

Realizované aktivity pro zajištěn í publicity projektu
V rámci projektu byly vydány 4 tiskové zprávy. Z toho jedna celostátní (zastřešující)
určená pro všeobecná, CSR a odborná média, a 3 regionální. V regionální tiskových
zprávách jsme podpořili zviditelnění realizace programu v jednotlivých krajích. Spolu
s tiskovými zprávami jsme do médií zasílali i fotografie ze škol, citace od pedagogů a
zástupců programu. Ve všech tiskových zprávách byla zmíněna podpora MŽP ČR, logo
bylo umístěno v záhlaví tiskové zprávy.
Datum
distribuce

Tisková zpráva – titulek

Zacílení

2.11.2017

Kolik díky recyklaci jednoho mobilu ušetříme ropy, elektrické
energie a vody? Odpovědi dává dětem Recyklace hrou

Jihočeský kraj

13.11.2017

V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském kraji rozebírali
počítače a své znalosti testovali při vědomostním kvízu

Plzeňský kraj

15.11.2017

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti
testují při vědomostním kvízu

Celostátní média vč.
odborných

12.12.2017

V programu Recyklace hrou žáci v Jihomoravském kraji rozebírají
počítače a své znalosti testují při vědomostním kvízu

Jihomoravský kraj

2. Mediální výstupy – základní přehled
V návaznosti na projekt bylo v médiích publikováno 14 výstupů. Zdroj dat: mediální
databáze společnosti Media Tenor plus manuální dohledávání výstupů přes internetové
vyhledavače. Potenciální zásah uvedený v tabulce vychází z oficiálních výzkumů
sledovanosti (Mediaprojekt, Radioprojekt, TV Metry a Netmonitor). Vzhledem k tomu, že
v rámci projektu byla oslovována nejen regionální, ale i lokální média, dá se předpokládat,
že výstupů bylo reálně více. Ne všechny se však podařilo zmonitorovat.

Datum

Médium

Titulek

Pot.
zásah

Rozsah

Typ Charakter
média
média

08.11.2017

Právo
(JZ Čechy)

Školáci si mohou rozebrat počítač

32 318

1/4

print

regionální

14.11.2017

Eko
vychova.cz

UMÍME ŽÍT BEZ ODPADŮ? UČITELÉ SE ŠKOLILI A
POMÁHALI JIM PŘI TOM BUDULÍNEK, ČERVENÁ
KARKULKA NEBO TŘI BRATŘI

N/A

1

online

regionální

15.11.2017

Domažlický
deník

Tři školy se zúčastnily programu Recyklace hrou

2 447

1/4

print

regionální

15.11.2017

Znojemský
deník

Žáci se učí pomáhat přírodě

2 506

1/4

print

regionální

15.11.2017

domazlicky.
denik.cz

Tři školy se zúčastnily programu Recyklace hrou

67 108

1

online

regionální

15.11.2017

Parlamentni MŽP: V programu Recyklace hrou žáci rozebírají
listy.cz
počítače a testují své znalosti

175 188

1

online

jiné

15.11.2017

Region
plzen.cz

V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském
kraji rozebírali počítače a testovali znalosti

N/A

1

online

regionální

16.11.2017

ekolist.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají
počítače a své znalosti testují při kvízu

6 759

1

online

odborné

17.11.2017

Firststyle.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají
počítače a testují znalosti při vědomostním kvízu

N/A

1

online

lifestyle

18.11.2017

plzen.cz

V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském
kraji rozebírali počítače a testovali znalosti

N/A

1

online

regionální

19.11.2017

Prumyslova
ekologie.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají
počítače a své znalosti testují při vědomostním
kvízu

N/A

1

online

odborné

27.11.2017

Zpravodaj
stvi.ecn.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají
počítače a své znalosti testují při vědomostním
kvízu

N/A

1

online

Regionální

28.11.2017

Deník
příloha
Senior

Děti se učily recyklovat

581 706

1/8

print

všeobecné

13.12.2017

Hodonínský
deník

Recyklace hrou. Prohledají počítač

10 620

1/8

print

regionální

3. Mediální výstupy – skeny a přepisy

08.11.2017

Právo (JZ Čechy)

Školáci si mohou rozebrat počítač

14.11.2017

Ekovychova.cz

UMÍME ŽÍT BEZ ODPADŮ? UČITELÉ SE ŠKOLILI A POMÁHALI JIM PŘI TOM
BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA NEBO TŘI BRATŘI

15.11.2017

Domažlický
deník

Tři školy se zúčastnily programu Recyklace hrou

15.11.2017

Znojemský
deník

Žáci se učí pomáhat přírodě

15.11.2017

domazlicky.
denik.cz

Tři školy se zúčastnily programu Recyklace hrou

15.11.2017

Parlamentnilisty.cz

MŽP: V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a testují své
znalosti

15.11.2017

Regionplzen.cz

V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském kraji rozebírali počítače a
testovali znalosti

16.11.2017

ekolist.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti testují při
kvízu

17.11.2017

Firststyle.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a testují znalosti při
vědomostním kvízu

18.11.2017

plzen.cz

V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském kraji rozebírali počítače a
testovali znalosti

19.11.2017

Prumyslova
ekologie.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti testují při
vědomostním kvízu

27.11.2017

Zpravodajstvi.ecn.cz

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti testují při
vědomostním kvízu

28.11.2017

Deník
příloha Senior

Děti se učily recyklovat

13.12.2017

Hodonínský
deník

Recyklace hrou. Prohledají počítač

Přílohy
1 . T i s k o v á z p r á v a ce lo s t á t n í
2 . T i s k o v á z p r á v a r e gi o n á ln í ( v y b r a n á uk á z k a )

Tisková zpráva

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti
testují při vědomostním kvízu
15. listopadu – Výjezdní program Recyklace hrou zavítá do konce roku do několika
desítek škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje. Program je zaměřen
na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci
společně s lektory hledají odpovědi na praktické otázky. Například, co uvnitř
ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když doslouží, nebo co získáme recyklací
mobilu a jak díky tomu předejdeme dalšímu znečišťování prostředí.
Organizátorem je společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Finančně je
podporován Ministerstvem životního prostředí, regionálně ještě Jihomoravským
krajem. Další regiony budou následovat po Novém roce.
Program Recyklace hrou má podobu
45minutového
workshopu,
který
je
přizpůsobený věku účastníků. Je vhodný po
základní školy a odpovídající ročníky
víceletých středních škol. S pomocí
lektorů děti pochopí, že bez recyklace se
neobejdeme a že díky ní dokážeme
vysloužilému elektro zařízení, použitým
bateriím či jinému odpadu dát další šanci na
využití.
Žáci ze Základní škola Dobřív, okres Rokycany
si vyzkoušeli rozebrat model baterie.

„Proškolení lektoři Recyklohraní svým přístupem dokáží děti výborně zaujmout. Je dobré, že
o problému životního prostředí uslyší i z jiných úst než z těch našich, učitelských. Je stále více
žáků, kteří doma třídí odpad, přesto je potřeba tuto skutečnost neustále připomínat. Pro
budoucnost je podle mě velice důležité, aby se tato „povinnost“ stala u všech naprosto
automatickou,“ dodává patronka Recyklohraní na Základní škole Větrná v Jindřichově
Hradci Jana Spadernová.
Zábavný kvíz a společné zkoumání
Oblíbený je mezi dětmi vědomostní kvíz, kdy odpovídají na otázky napsané na kartičkách.
Věděli jste například, že recyklací jedné tiskárny se ušetří 36 kg nebezpečného odpadu, a že
uvedené množství nebezpečného odpadu vyprodukuje 9 domácností za rok.

„Snažíme se především, aby to s námi děti
bavilo, a aby si odnesly nové znalosti,
zkušenosti a zážitky,“ říká Edita Kleckerová,
jedna z lektorek programu z Recyklohraní
o.p.s. a dodává: „Při práci ve skupinkách si
mohou žáci například rozebrat skutečný
počítač nebo model pračky. Tuhle část mají
děti nejraději. Rozebrat počítač nebo pračku
doma jen tak nemůžou. V Recyklaci hrou je
to nejen povoleno, ale přímo vyžadováno!“
Žáci ze ZŠ Opařany (Jihočeský kraj) rozebírají
model pračky. Zjišťují kolik obsahuje kovových
a plastových částí, které se dají recyklovat.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších
sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do října 2017 se do
programu zdarma registrovalo 3550 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze
najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.
Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Asekol, a.s., Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s..
Kontakt pro další informace:
Hana Ansorgová
Recyklohraní, o.p.s.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Tel: 602 164 173
E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz

Tisková zpráva
V programu Recyklace hrou žáci v Plzeňském kraji rozebírali počítače
a své znalosti testovali při vědomostním kvízu
13. listopadu, Plzeň – Oblíbený výjezdní program Recyklace hrou zavítal celkem do
dvanácti škol v Plzeňském kraji. Byl zaměřen na pochopení základního principu
recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci společně s lektory hledali odpovědi
na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když
doslouží, nebo co získáme recyklací jednoho mobilu a jak díky tomu předejdeme
dalšímu znečišťování životního prostředí. Organizátorem je společnost
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Finančně je podporován Ministerstvem
životního prostředí.
Program Recyklace hrou má podobu
45minutového workshopu, který je
přizpůsobený věku účastníků. Je vhodný po
základní školy a odpovídající ročníky
víceletých středních škol. S pomocí
lektorů děti pochopí, že bez recyklace se
neobejdeme a že díky ní dokážeme
vysloužilému elektro zařízení, použitým
bateriím či jinému odpadu dát další šanci
na využití. Lektoři za nimi přijedou přímo
do školy.
V základních školách Plzeňského kraje si
děti tento program mohly užít od 6. do 10.
listopadu. Do konce roku zavítá ještě do
Jihočeského a Jihomoravského kraje. Další
regiony přijdou na řadu po Novém roce.

Žáci ze Základní škola Dobřív, okres Rokycany
si vyzkoušeli rozebrat model baterie.

Zábavný kvíz a společné zkoumání
Populární byl mezi dětmi vědomostní kvíz,
kdy odpovídaly na otázky napsané na
kartičkách. Věděli jste například, že
recyklací jedné tiskárny se ušetří 36 kg
nebezpečného odpadu, a že uvedené
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje
9 domácností za rok.

Žáci ze Základní školy a Mateřská školy
Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková
organizace, si užili program Recyklace hrou.

„Snažíme se především, aby to s námi děti bavilo, a aby si odnesly nové znalosti, zkušenosti
a zážitky,“ říká Edita Kleckerová, jedna z lektorek programu z Recyklohraní o.p.s. a
dodává: „Při práci ve skupinkách si mohou žáci například rozebrat skutečný počítač nebo
model pračky. Tuhle část mají děti nejraději. Rozebrat počítač nebo pračku doma jen tak
nemůžou. V Recyklaci hrou je to nejen povoleno, ale přímo vyžadováno!“
Školy zapojené do projektu RECYKLACE HROU v Plzeňském kraji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní škola Tymákov
Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany
Základní škola Nezvěstice
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih
Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť
Základní škola Bor, okres Tachov
Základní škola a Mateřská škola Všeruby
Základní škola Dobřív, okres Rokycany
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany
Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres
Domažlice
Základní škola Staňkov, Komenského 196
Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších
sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do října 2017 se do
programu zdarma registrovalo 3550 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze
najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.
Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Asekol, a.s., Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s..
Kontakt pro další informace:
Hana Ansorgová
Recyklohraní, o.p.s.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Tel: 602 164 173
E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz

