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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. Při tvorbě 

RECYKLAČNÍHO ZPRAVODAJE budou přemýšlet o tom, jak zpracovat informace, tak aby byly zajímavé a 

inspirativní pro ostatní – např. spolužáky, kamarády, rodiče, nebo lidi v jejich městě či obci. Díky 

vzdělávání ve školách mají dnes děti o třídění, recyklaci a prevenci tvorby odpadů větší povědomí než 

mnozí dospělí. Prostřednictvím tohoto úkolu chceme přispět k tomu, že děti budou stále častěji 

přebírat iniciativu a samy budou recyklaci baterií a elektroodpadu podporovat.  
 

 

 

Zadání pro II. st. ZŠ 
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Forma práce: 

Týmová práce, při které žáci budou navrhovat, vyjednávat, rozdělovat si role, aby společně vytvořili 

svůj vlastní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.  

Tvůrčí psaní – tvorba článků a dalších příspěvků pro zpravodaj. 

Kreativní tvorba – návrh a tvorba vizuální podoby zpravodaje, vytváření obrázků a fotografií. 

Práce s informačními zdroji – dohledávání informací na internetu a ve svém okolí.  

Diskuse o třídění a recyklaci baterií a elektrospotřebičů. 

Marketingové dovednosti – distribuce časopisu.  

Organizační dovednosti  
 

Navrhované aktivity: 

• Vyzvěte žáky, aby společně vytvořili svůj vlastní časopis – RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ, který se 

bude věnovat ochraně životního prostředí. Podmínkou je, že minimálně polovina obsahu 

bude zaměřena na třídění a recyklaci elektrospotřebičů anebo baterií. Můžete také věnovat 

pozornost dvoum recyklačním svátkům – Evropskému týdnu recyklace baterií a 

Mezinárodnímu dni elektroodpadu. Jak se tvoří časopis, se můžete inspirovat v OBECNÝCH 

INFORMACÍCH K ÚKOLU.  

 

• Zajistěte, aby se časopis dostal ke svým čtenářům. Pokud máte časopis v elektronické podobě 

(nebo jste ho do ní převedli – doporučený formát PDF), pak ho můžete umístit na webu školy, 

sdílet na sociálních sítích, mailem rozposlat na své kamarády a rodiče. Papírovou verzi 

můžete namnožit kopírováním – časopis vystavit na školní nástěnce nebo rozdávat. 
 

• Zkuste jít s osvětou ještě dál a spojte se například s městským či obecním úřadem, místními 

organizacemi či firmami a požádejte je, aby vám pomohli s distribucí časopisu. Město nebo 

obec ho může umístit na svém webu či FB, vytisknout a vložit do lokálního tištěného 

zpravodaje. Organizace a firmy ho mohou poskytnout svým zaměstnancům nebo klientům. 

 

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

návodné otázky: 

o Víte, proč je důležité třídit a recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče a baterie? 

o Co všechno doma třídíte? Jak důsledně? 

o Kdo se u vás v doma stará o tříděný odpad? Kdo s ním chodí na sběrná místa? 

o Víte, kde najdete sběrná místa na použité elektrospotřebiče a baterie? 

o Znáte nějaké recyklační svátky? Zkuste dohledat, i s pomocí internetu, ty nejznámější. 

o Víte, kdy se slaví Evropský týden recyklace baterií a proč? 

o Víte, kdy se slaví Mezinárodní den elektroodpadu (International E-waste Day) a proč? 

o Jak by podle vás měla vypadat reklama propagující třídění baterií a elektroodpadu, 

která zaujme vaše spolužáky a přiměje je být v třídění ještě aktivnější? 

o Znáte nějaké místo v okolí školy, kde by podle vás bylo možné umístit plakát 

s propagací třídění a recyklace elektroodpadu a baterií? 

 


