Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody

Termín plnění úkolu: 1. 2. 2021 – 30. 4. 2021
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s.,
a vodárenské společnosti ze skupiny VEOLIA

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

Jaké bylo zadání?
Vyzvali jsme žáky a studenty, aby vymysleli reklamní kampaň, která lidem napoví, jak se k vodě
chovat ohleduplně a snížit její spotřebu, ať už doma nebo ve škole.
Při plnění úkolu se proměnili v reklamní tvůrce. Recyklohraní jim k tomu v zadání poskytlo praktické
základní informace, jak funguje reklamní tým. Například kdo je kreativec, copywriter, media planner,
grafik, webdesigner, social media specialist, co je to public relations atp. Také, jak reklama funguje,
jak se tvoří dobrý slogan nebo kde všude se dá reklama prezentovat – v televizi, tisku, online,
sociálních sítí anebo na billboardech. A proč je rovněž důležité udělat si nejdříve průzkum a pak si
také ověřit, jak na naši reklamu budou lidé reagovat. Zároveň jsme jim také poskytli potřebné
informace, s kterými mohli oslovit své spolužáky, kamarády, učitele, rodiče a další členy rodiny, ale i
širokou veřejnost, a vysvětlit jim, proč je důležitá šetrná spotřeba vody a jak snížit spotřebu vody
v domácnostech anebo třeba přímo ve škole. Menší děti v mateřských školách mohli společně
vytvořit například reklamní plakát nebo třeba jen tematické obrázky či leporela.
Protože úkol byl vyhlášen v době, kdy výuka ve většině škol probíhala kvůli covidu jen distančně, pro
žáky a studenty jsme zadání úkolu zpracovali i do krátké instruktážní videoprezentace.
Spoluvyhlašovatelem úkolu byly vodárenské společnosti ze skupiny Veolia. Pět škol v každé kategorii,
jejichž návrhy vyhodnotila porota, jako nejzdařilejší, obdrželo odměny. A nejlepší třídní kolektivy
z kategorií 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ byly v červnu pozvány do Prahy do Muzea pražského vodárenství a
Podolské vodárny, kde pro ně byl připraven zábavný program spojený s vyhlášením výsledků.

A jak to dopadlo?
Ze škol přišlo celkem 148 splněných úkolů. Jde o velmi dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že úkol
probíhal v době, kdy byly školy uzavřené.
V květnu proběhla sumarizace došlých úkolů, zpracování podkladů pro hodnocení poroty a následně
porota vybrala školy, jejichž práce považovala za nejzdařilejší. Oceněným v MŠ byly odměny zaslány
poštou, oceněné kolektivy ze ZŠ a SŠ byly pozvány na slavnost do Podolské vodárny.
Na slavnost do Podolské vodárny bylo pozváno 15 školních kolektivů. Zúčastnilo se jich 12. Byl pro ně
připraven slavnostní ceremoniál, který moderoval herec a moderátor Petr Vacek. Děti obdržely
diplomy a drobné odměny, bylo pro ně připraveno občerstvení. Děti se také mohly zúčastnit
komentované prohlídky Muzea vodárenství.
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Výsledky dle hodnocení poroty:
Kategorie – mateřské školy:
1. místo

Mateřská škola, Nad Parkem 1181, 156 00 Praha
Mateřská škola, Heydukova 881/19, 746 01 Opava-město

2.-5. místo

Mateřská škola, Bezkov 58, 669 02 Bezkov
Mateřská škola Velká Hleďsebe, Tyršova 315, 353 01 Velká Hleďsebe
Mateřská škola, Arbesova 411, 470 01 Česká Lípa

Kategorie – 1. stupeň základní školy:
1. místo

Základní škola a Mateřská škola Slaná 68, 512 01 Slaná
Základní škola, U Školy 149, 262 02 Stará Huť

2.-5. místo

Základní škola, Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky
Základní a Mateřská škola, Velká Pláň 144, 542 21 Pec pod Sněžkou
Základní škola Antonína Sochora, Teplická 793/13, 419 01 Duchcov

Kategorie – 2. stupeň základní školy:
1. místo

Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a mateřská škola, Ke Křížku 190, Žehušice
Základní škola, Chittussiho nám. 153, 538 42 Ronov nad Doubravou

2.-5. místo

ZŠ A MŠ, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice
ZŠ a MŠ, Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice
Základní škola a Mateřská škola, Dědina 36, 751 02 Troubky

Kategorie – střední školy:
1. místo

Gymnázium J. A. Komenského, Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí
Odborné učiliště, Kelč 1, 756 43 Kelč

2.-5. místo

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7, 702
00 Ostrava-Moravská a Přívoz
Všeobecné a sportovní gymnázium, Dukelská 1, 792 01 Bruntál
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora
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Vybraná dokumentace z plnění úkolu

Základní škola a
Mateřská škola Slaná.
Reklama, video, letáky
do obce: Ani kapku
nazmar!

Základní škola
Stará Huť,
Video: Voda je dar!
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Základní škola, Jaroměřská,
Velichovky. Prezentace:
Dávejte si bacha na vodu!

Základní škola
Antonína Sochora,
Duchcov. Video:
Martin Vodomil
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MŠ Otakara
Březiny, Žatec

Mateřská škola,
Nad Parkem, Praha
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Základní škola a
Mateřská škola,
Dědina, Troubky
Plakáty o vodě

Základní škola Jana Václava
Sticha - Punta a mateřská škola.
Plakáty a reklamní texty
autorského kolektivu
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Odborné učiliště,
Kelč. Prezentace
a reklamní
plakátky: Šetrná
spotřeba vody od
kolektivu autorů
Gymnázium J. A. Komenského,
Nové Strašecí. Plakáty, grafiky,
sociální sítě, reklamní texty
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Vybraná fotodokumentace ze slavnostního vyhlášení soutěže v Podolské vodárně
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