Vytvořte BATERKOŽROUTA
Termín plnění úkolu: 12. 1. 2020 – 20. 6. 2020
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s.,
a kolektivní systém ECOBAT

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

Jaké bylo zadání?
Při plnění třetího osvětového úkolu ve školním roce 2019/2020 měli žáci a studenti za úkol vymýšlet
RECYKLAČNÍ ZLEPŠOVÁKY. Přemýšleli a bádali, jak podpořit třídění a recyklaci, a také rozumnou
spotřebu baterií. A protože víme, že v Recyklohraní se do plnění úkolů zapojují děti od mateřinek přes
školáky až po středoškoláky, dali jsme školám na výběr ze 3 různých projektových oblastí.
Mohly se zaměřit na ZLEPŠOVÁKY V PROPAGACI nebo se pustit se do BÁDÁNÍ A POČÍTÁNÍ a
navrhnout, jak baterie úsporně využívat a tím snižovat jejich spotřebu. Třetí možností bylo vytvořit s
žáky či studenty PREZENTACI o vynálezech, které se nějak dotýkají baterií, anebo současných trendů
včetně e-mobility a využívání lithiových baterií.
A jak to dopadlo?
Zapojilo se 193 škol, od kterých přišlo 240 vypracovaných úkolů. To je velmi dobrý výsledek, zejména
pokud přihlédneme k tomu, že v čase, kdy školy zpravidla s plněním úkolu finišují, vypukla
koronavirová epidemie a došlo k uzavření škol. I proto byl termín pro odevzdání úkolu prodloužen,
aby školy, které měly úkoly rozpracované, je mohly dokončit.
V některých třídách pracovali žáci a studenti na svých projektech samostatně, jinde dali přednost
týmové práci a tvořili společně.

Bodové hodnocení
Za splněný úkol a doložení aspoň jedné fotografie, při které jsou zachyceni žáci a studenti při plnění
úkolu, získaly školy 250 bodů.

Plnění úkolu – výsledky
Počet zapojených škol

Počet splněných úkolů

Připsané body na školní konta

193

240

60 000
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Vybraná fotodokumentace

Základní škola
JIH, Mariánské
Lázně

MŠ Sovička,
Liberecký kraj
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Základní škola
Čáslav,
Masarykova 357

Lingua Universal
Litoměřice – práce
pro 2.stupeň

Mateřská škola Bílovice –
Lutotín okr Prostějov
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Základní škola
Královské Poříčí,
okres Sokolov

Základní škola
Smečno, okres Kladno
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5. ScioŠkola
Praha 13

Základní škola a Mateřská
škola Jesenice u Sedlčan

Strana 5 ze 6

Základní škola
Davle

Základní
škola
Břidličná
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