Recyklovaná šipkovaná

Termín plnění úkolu: 17. 5. 2021 – 15. 10. 2021
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s.,
a společnosti ECOBAT a Elektrowin

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

Jaké bylo zadání?
Na přelom školních roků 2020/2021 a 2021/2022 jsme v Recyklohraní pro školy připravili osvětový
úkol s názvem Recyklovaná šipkovaná. Zadání vycházelo z oblíbené dětské hry na šipkovanou, která
spočívá v tom, že děti venku v přírodě postupují podle šipek a na stanovištích plní úkoly. Nebyli
bychom však Recyklohraní, kdybychom do hry nezakomponovali recyklační téma :-).
Úkolem pro školní a třídní kolektivy bylo připravit a zahrát si hru. Její princip byl podobný, jako u
tradiční šipkované. Základní podmínkou však bylo, že úkoly, které měli žáci nebo studenti plnit, byly
zaměřené na sběr a recyklaci elektrospotřebičů a baterií a dále také na předcházení vzniku odpadů.
Jen na dětech a vyučujících ve školách záleželo, zda využili námi navrženou jednoduchou formu hry,
nebo zapojili kreativitu a vymysleli si svou vlastní verzi.
Tvořivosti se meze nekladly – žáci se mohli realizovat při přípravě šipek, vymýšlení úkolů, při
formulaci otázek nebo způsobu vyhodnocení. Potěšilo nás, že v některých školách starší žáci
připravili recyklovanou šipkovanou pro své mladší kamarády na prvním stupni nebo v blízké mateřské
škole. Někde také využili hru pro přivítání prvňáčků v první školní den.
Spolu s partnery úkolu, kolektivními systémy ELEKTROWIN a ECOBAT jsme byli moc rádi za zaslané
fotografie a početnou pozitivní zpětnou vazbu, kde nám pedagogové ze škol psali, jak si s dětmi
šipkovanou užili. Společně jsme podpořili to, co řekl spisovatel Jack London: Smysl hry není ve
vítězství, ale ve hře samé.

A jak to dopadlo?
Ze škol přišlo celkem 253 splněných úkolů. Z toho 61 vypracovaných úkolů bylo z mateřských škol,
dalších 125 z prvních stupňů základních škol, 61 z druhých stupňů základních škol a 6 ze středních
škol. Jsme velmi rádi, že i v době, kdy ve školách řeší nejrůznější omezení spojená s COVIDem, se
v takto hojném počtu zapojili do plnění osvětového úkolu s Recyklohraním.
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Vybraná dokumentace z plnění úkolu

Základní škola, Mateřská
škola speciální, Dětský
domov, Školní družina a
Školní jídelna, Nymburk
Palackého třída 515

Základní škola a
mateřská škola
Lhota u Vsetína

Strana 2 z 6

Základní škola
Krhanice

Mateřská škola
Motýlek, Pardubice
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Malostranské
gymnázium, Praha
Základní škola
Heřmanice u Oder
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Základní škola a
Mateřská škola
Herálec

Základní škola
Svitavy, Riegrova 4
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Základní škola Nový
Jičín, Komenského 66
Základní škola a
Mateřská škola
Tábor, Helsinská
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