
 

 

KŘÍŽOVKA – zadání pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

(15. 12. 2011 – 31. 1. 2012)  

ZADÁNÍ 

Nejprve vyluštěte a správně doplňte celou křížovku. Až budete znát tajenku, vydejte se na 

pátrací výpravu a pořiďte nám fotografii „tajenky“, kterou objevíte ve svém okolí. Myslíte, 

že budete muset pátrat dlouho?  

Abyste za svoji snahu získali zasloužené body, přečtěte si prosím pozorně pokyny 

k odeslání úkolu! 

 

            1. Obvyklá barva nádoby na směsný komunální odpad 
2. Odpad, který se pro svoji velikost, nebo rozměry nevejde do klasické popelnice 

    3. Proces, kdy se vyrábějí z odpadů nové výrobky 
          4. Nádoba na tříděný odpad 

                5. Krabice od mléka a džusů se odborně nazývají: 
           6. Nejrozšířenější druh tříděného odpadu 

             7. Název největšího školního recyklačního programu v ČR. 
         8. Nádoba určená k ukládání odpadu z domácností. 

           9. Barva kontejneru na papír. 
               10. Místo, kam mohou občané zdarma odložit nejrůznější druhy odpadů. 

      11. Který ze tříděných odpadů se sbírá do zeleného kontejneru? 
        12. Zařízení, ve kterém se energeticky využívají směsné komunální odpady (Prah, Brno, Liberec) 
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Hodnocení 

 Každá škola, která vyluští a předá níže uvedeným způsobem správně vyplněnou 

křížovku, obdrží za zpracovaný úkol 100 bodů;  

 Za zaslanou a správně označenou (z názvu souboru musí být jasně patrná přesná 

lokalita, kde byla fotografie pořízena) fotografii „tajenky“ obdrží škola 100 bodů; 

POZOR! Za fotografie bez určené lokality nebudou škole přiděleny body 

 Maximální počet bodů pro jednu školu je tedy 200 

 

Pokyny k předání úkolu 

Každá škola zasílá POUZE JEDEN OSKENOVANÝ LIST S VYPLNĚNOU KŘÍŽOVKOU A NEJVÝŠE 3 

FOTOGRAFIE „TAJENKY“ o maximální velikosti 1MB. Práci 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. 

Termín hodnocení prací 

Práce budou vyhodnoceny a body připsány nejpozději do středy 13. 2. 2012 

 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na emailové adrese 

info@recyklohrani.cz nebo na lince Recyklohraní 844 100 101.  
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