Vzkaz (v) láhvi
VYHODNOCENÍ
Termín plnění úkolu: 1. 9. 2022 – 31. 10. 2022

ÚKOLU

Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s.,

Jaké bylo zadání?
V prvním úkolu školního roku 2022/2023 jsme vyzvali školáky a studenty, aby se proměnili v
Robinsonky a Robinsony a vytvořili vzkaz v láhvi. Vzkaz by měl přinášet zprávu o tom, jak s
ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a
jak je to s jejich recyklací. Zpráva v láhvi měla mít nejlépe podobu komiksu nebo v případě
mladších dětí leporela. Ale žáci a studenti se mohli pustit i do psané tvorby, připravit video
nebo prezentaci. Aby se jim se zadáním lépe pracovalo, vytvořili jsme pro ně tematické
instruktážní video (3:42 min.) – k dispozici zde.
Pedagogům jsme také doporučili využít web projektu https://www.replastuj.cz/, kde jsou
dostupné zajímavé informace i méně známá fakta o plastech a speciálně o PET lahvích.
Podstatou bylo, aby děti zachytily hlavní myšlenku příběhu tak, aby byla srozumitelná pro
každého, kdo láhev najde a otevře. Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi
plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem, a proč je důležité je dobře třídit a
recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen plastových, vytvoříme,
tím lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy
se bez nich neobejdeme. A proč Robinson? Je to jednoduché – nechceme, aby se naše země
stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda. V případě
plastových odpadů, ale nejen jich, je umíme velmi dobře zpracovat a materiál znovu použít.
A právě v osvětě mohou děti hodně pomoci.
Z došlé dokumentace z plnění úkolu naše porota vybere v každé věkové kategorii tři
nejzdařilejší práce a autorské školní kolektivy pak v lednu 2023 pozveme na slavnost, kde pro
ně bude připraven zábavný program spojený s předáním diplomů a drobných odměn.
Partnerem úkolu byl projekt Replastuj.cz – děkujeme za spolupráci.

A jak to dopadlo?
•

Do plnění úkolu se zapojilo 392 škol, od kterých přišlo 473 dokumentací ke
splněnému zadání, z toho 228 plnilo zadání pro MŠ, dalších 147 pro 1. stupeň ZŠ,
88 pro 2. stupeň ZŠ a 20 škol plnilo zadání pro SŠ.

•

Celkem se zapojilo 9 318 žáků či studentů.
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•

Nad plněním úkolu strávili žáci a studenti dohromady minimálně 721 hodin pravděpodobně však více, protože 94 škol uvedlo, že plnění úkolu věnovaly více než
120 minut. Do celkové statistiky je však u nich započítána jen hodnota 120 minut.

•

Ze statistik dále vyplývá, že 19 škol věnovalo úkolu 30 minut, 58 škol pak 45 minut,
70 škol 60 minut, 148 škol 90 minut, 94 škol 120 minut a jak již bylo zmíněno 94 škol se
úkolem zabývalo déle než 120 minut. Z toho je patrné, že úkol nabídl různé možnosti,
jak ho školy mohly plnit, a některé mu věnovaly i delší časovou dotaci.

Vybraná dokumentace z plnění úkolu

Základní škola a
mateřská škola Horní
Blatná, okres Karlovy
Vary
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Základní škola
Bruntál, Školní 2

Mateřská škola
Chvaletice

MŠ Kovanice
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Základní škola Hrob,
okres Teplice

Střední škola a Vyšší odborná škola
cestovního ruchu, České
Budějovice, Senovážné náměstí 12

Mateřská škola
Nademlejnská
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Mateřská škola
Nadašovská

Základní škola Hany
Benešové a Mateřská
škola Bory
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Základní škola a
mateřská škola
Roštín

Základní škola Hany
Benešové a Mateřská
škola Bory
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Střední zdravotnická
škola a Střední odborná
škola, Česká Lípa

Mateřská škola
Svinaře
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Základní škola a
mateřská škola
Buchlovice
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