
 

 

KŘÍŽOVKA – zadání pro II. stupeň ZŠ a SŠ 

(15. 12. 2011 – 31. 1. 2012)  

ZADÁNÍ 

1. krok 

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. 

 

1. Skupina odpadů, které mohou při nesprávné manipulaci ohrozit zdraví, nebo životní prostředí 
  2. Skupina odpadů, které se vyznačují velkými rozměry a hmotností 

        3. Stroj, který zhutňuje odpady na skládkách 
             4. Proces, při kterém je možné zdarma odevzdat použité výrobky (elektrozařízení, baterie…) na 

místech k tomu určených 

5. Barva kontejneru na čiré sklo 
                6. Zařízení, ve kterém se energeticky využívají směsné komunální odpady (Praha, Brno, Liberec) 

  7. Zkratka biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 
          8. Souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí zásahy do přírody, též poslední fáze činnosti skládky 

 9. Zařízení, kde dochází nejčastěji k materiálovému využití skla 
         10. Název linky, kde se tříděné odpady upravují podle požadavků konečných zpracovatelů 

   11. Krabice od mléka a džusů se odborně nazývají: 
            12. Proces, při kterém se vyrábějí z odpadů nové výrobky 
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2. krok 

Do mapky vašeho kraje zaznamenejte všechna místa, kde se nachází „legální tajenky“. 

Celou mapku i s vysvětlivkami, co je to za místo a jak se jmenuje, naskenujte a odešlete.  

Hodnocení 

 Každá škola, která vyluští křížovku a zašle fotografii správně označené (z názvu 

souboru musí být jasně patrná přesná lokalita, kde byla fotografie pořízena) řešení 

„tajenky“, obdrží za zpracovaný úkol 100 bodů;  

 Za zaslanou mapku kraje s vyznačenými místy a vysvětlivkami, získá škola dalších 100 

bodů. 

 Maximální počet bodů pro jednu školu je tedy 200 

 

Pokyny k předání úkolu 

Každá škola zasílá POUZE JEDEN OSKENOVANÝ LIST S VYPLNĚNOU KŘÍŽOVKOU, JEDNU 

FOTOGRAFII „TAJENKY“ a JEDNU ZPRACOVANOU MAPKU (tedy celkem tři soubory) 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. 

POZOR! Prosíme, nezasílejte nám Vaše práce poštou. Děkujeme za pochopení. 

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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