
 

 
Najdi si svůj červený kontejner (literární úkol) 

(4. 4. – 14. 5. 2012)  
 

 

Úvod 

Společnost Asekol se v roce 2011 intensivně věnovala distribuci 

červených stacionárních kontejnerů, které slouží ke zpětnému 

odběru vysloužilého drobného elektrozařízení. Jejich celkový 

počet v České republice již převýšil 1500! Víte, kde se tento 

kontejner nachází ve vašem městě nebo obci? Že přímo ve své 

obci žádný nemáte? Pak jej určitě najdete v prvním větším 

městě v okolí!  

Na podporu informovanosti o této nové sběrné nádobě 

organizuje společnost Asekol v roce 2012 kampaň, během které 

navštíví se zajímavým doprovodným programem 52 měst a obcí 

po celé České republice. Podrobné informace a harmonogram 

kampaně najdete na www.cervenekontejnery.cz.  

    

 

Zadání úkolu 

1. Zjistěte, kde přesně se ve vaší obci nachází červený stacionární kontejner/y na sběr drobného 

elektra. Pokud přímo ve vaší obci žádný nemáte, zaměřte se na nejbližší obec nebo město, ve 

které se kontejnery nachází.  

2. Napište krátký vtipný příběh, povídku, nebo fejeton (maximální rozsah 1 A4) o třídění a 

recyklaci elektra, nebo přímo o červeném kontejneru, ve kterém se objeví alespoň 3 názvy 

ulic (nebo náměstí), kde jste zjistili, že jsou ve vašem nejbližším okolí červené stacionární 

kontejnery společnosti Asekol. Váš příběh doplňte ilustračním obrázkem nebo fotkou. 

 

Hodnocení 

 Každá škola, která vypracuje a níže uvedeným způsobem předá svůj úkol, obdrží 150 bodů 

 Škola může zaslat do soutěže maximálně dvě práce, základní školy, které mají I. i II. stupeň 

mohou zaslat dvě práci za každý stupeň, tedy celkem max. čtyři práce 

 Společnost Asekol navíc odmění bonusem 3 nejlepší práce v každé z následující kategorií, při 

čemž 1. místo získá 1000 bonusových bodů, 2. místo 500 a škola umístěná na 3. místě 300 

bonusových bodů na svůj účet Recyklohraní. 

I. Kategorie Mateřské školy 

II. Kategorie I. stupeň základní školy 

III. Kategorie II. stupeň základní školy 

IV. Kategorie střední školy 

 



 

 

Termín hodnocení prací 

Práce budou vyhodnoceny a body připsány nejpozději do středy 31. 5. 2012 
 

Předání úkolu 

Škola zasílá POUZE UVEDENÝ POČET PRACÍ zpracovanou ve formátu *.doc, *.pdf, *.jpeg, *giff  o 

celkové velikosti max. 1 MB. Na práci nezapomeňte uvést jméno a věk autora, abychom věděli, do 

které soutěžní kategorie máme práci zařadit. Neoznačené práce nebudou do soutěže o bonusové 

body zařazeny! Práci prosím odešlete prostřednictvím našich webových stránek www.recyklohrani.cz 

(po přihlášení do systému pomocí IČ a hesla zadaného při registraci v sekci „aktuální úkoly“), nebo e-

mailem na adresu info@recyklohrani.cz, v tomto případě nezapomeňte uvést IČ školy, abychom 

mohli Váš úkol identifikovat. 

 
V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@recyklohrani.cz nebo 
na lince Recyklohraní 844 100 101.  
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