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Recyklační zpravodaj 

 

Úvod pro všechny věkové kategorie: 

Prostřednictvím tohoto úkolu chceme vyzvat žáky a studenty, aby se stali redaktory, reportéry a 

nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.  

Jak se bude jmenovat je jen a jen na vás. Vašim nápadům se meze nekladou. My máme jedinou 

podmínku. Tou je, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho 

obsahu jste se zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Můžete také zařadit informace o 

Mezinárodním dni elektroodpadu a Evropském týdnu recyklace baterií.  

Váš zpravodaj může mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo můžete tyto 

varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do 

elektronické verze. Prostřednictvím zpravodaje můžete také u vás na škole velmi dobře podpořit 

podzimní nebo jarní sběrovou kampaň s Recyklohraním.  

Možná si říkáte, proč právě tento úkol. Pak vězte, že my v Recyklohraní považujeme pedagogy, žáky a 

studenty ze zapojených škol za naše partnery či kamarády, kteří se nejen vzdělávají, jak třídit a 

předcházet vzniku odpadů, ale zároveň jsme přesvědčeni, že i sami žijí v souladu s přírodou. Proto 

také věříme, že se rádi zapojíte do správné ekologické osvěty, jak na vaší škole, tak i mimo ni. 

Myšleno například doma, ve vašem městě nebo obci, ve spolupracujících školách či jiných 

organizacích. A právě k tomu by měl dobře posloužit vámi vytvořený recyklační zpravodaj. 

Více informací najdete v samotných zadáních pro jednotlivé věkové kategorie. Mysleli jsme i na MŠ a 

mladší ročníky ZŠ – jim jsme zadání upravili tak, aby odpovídalo jejich věku a schopnostem. 

Ať vás práce na recyklačním zpravodaji baví, něco nového se při ní dozvíte a naučíte. 

Váš tým Recyklohraní 

 

 

 

Cíl:  

Zábavnou formou žáky zapojit do osvěty pro třídění a recyklaci elektrozařízení a baterií. Vytvořte si 

spolu jednoduchý časopis, který se bude věnovat třídění a recyklaci elektrospotřebičů a baterií. 

 

Forma práce: 

Kreativní tvorba – poskládejte si z obrázků, které vytvoří děti, jednoduchý časopis.  

Povídejte si o časopisech. 

Povídejte si o třídění a recyklaci baterií a elektrospotřebičů. 
 

 

Zadání pro MŠ 
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Navrhované aktivity: 

• Požádejte děti, aby si do školy přinesly své oblíbené dětské časopisy. Nebo využijte ty, které 

máte ve školce. Povídejte si společně o tom, co a proč se jim na časopise líbí. Bavte se také o 

tom, zda si dovedou představit, jak takový časopis vzniká. Získejte je pro myšlenku společně si 

vytvořit jednoduchý časopis o ochraně přírody, třídění a recyklaci elektrospotřebičů a baterií. 

• Vyzvěte žáky, aby kreslily obrázky, které pak poskládáte do vašeho společného časopisu. 

Pokud budete například kreslit na čtvrtky nebo na papír ve formátu A4 jednotlivé listy se pak 

dají k sobě sešít sešívačkou nebo slepit. Samozřejmě můžete využít i jiný formát. 

 

Děti mohou kreslit například: 

o Jaké mají doma elektrospotřebiče. Jak vypadá baterie a do jakých spotřebičů se dává 

(např. ovladač na televizi, hodiny, hračky). 

o Kontejner, do kterého se nosí drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Spolu s vámi si 

mohou připomenout, že má červenou barvu. 

o Můžete si povídat o tom, kde všude je možné odevzdat baterie a drobné vysloužilé 

elektrospotřebiče. Jestli už takové místo a sběrnou nádobu viděly. Jestli do něj 

s rodiči už nějaký odpad vhazovali. A pak ho i nakreslit. 

o Mohou nakreslit své oblíbené kytičky a zvířátka, která chráníme tím, že se o přírodu 

dobře staráme a neznečišťujeme ji. Právě proto je důležité umět dobře třídit odpady, 

včetně baterií a elektrospotřebičů. 
 

• Alternativou může být, že nebudete tvořit zpravodaj (nebo časopis) a informace k tématu si 

umístíte na nástěnku (obrázky, texty, fotky). 

 

• Jako doplňkovou aktivitu si můžete s žáky povídat o třídění a recyklaci. Níže uvádíme 

návodné otázky: 

o Máte doma, nebo ve školce hračky, které fungují na baterie? 

o Které elektrospotřebiče/domácí pomocníci obsahují baterie? 

o Třídíte doma použité baterie? 

o Co děláte vy nebo rodiče s rozbitými hračkami, které dřív fungovaly na elektřinu nebo 

baterie? 

o Kam je ukládáte? 

o Kam se baterie a vyřazené elektrospotřebiče/hračky odevzdávají k recyklaci? 

o Znáte symbol přeškrtnuté popelnice? Už jste ho na obalech viděli? 

o Kam s rodiči dáváte nefungující nebo staré elektrospotřebiče? 

o Proč je důležitá recyklace? 

 


