RECYKLACE OČIMA MLADÉHO VĚDCE
S finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR
program vytvořila a zajistila společnost Recyklohraní.

Zpráva o publicitě projektu
aktivity ▪ výsledky

Pro Recyklohraní o.p.s. zpracovala:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, tel. 603 574 631,
email: jana.cechova@open-com.cz

1. Představení projektu
Program Recyklace očima mladého vědce vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR
zajistila společnost Recyklohraní o.p.s. Jeho cílem bylo podpořit třídění a recyklaci baterií
a elektroodpadu. Popularizovat tato témata mezi žáky základních škol, sekundárně též
mezi pedagogy. Program se věnoval tematickým okruhům: recyklace a vodní svět,
recyklace a půda, recyklace a vzduch. Byl koncipovaný jako jednodenní či vícedenní,
vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy a jiné volnočasové aktivity.

2. Realizované aktivity pro zajištění publicity projektu
V rámci projektu bylo vydáno 12 tiskových zpráv. Z toho jedna celostátní (zastřešující)
určená pro všeobecná, CSR a odborná média, a 11 regionálních. V regionální tiskových
zprávách jsme podpořili realizaci programu v jednotlivých krajích. Spolu s tiskovými
zprávami jsme do médií zasílali i fotografie ze škol a citace od pedagogů a zástupců
programu Recyklace očima mladého vědce. Výběrově bylo zveřejnění informací
z tiskových zpráv podpořeno telefonickým kontaktováním novinářů v regionálních a
odborných médiích. Ve všech tiskových zprávách byla již v úvodním odstavci (perexu)
zmíněna podpora SFŽP ČR, logo bylo umístěno v zápatí tiskové zprávy.
Datum
distribuce

Tisková zpráva – titulek

21.09.2017

Mladí vědci v Ústeckém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu,
Média – Ústecký kraj
ropu a další zdroje nerostných surovin

03.10.2017

V novém vzdělávacím programu Mladí vědci bádají, jak recyklace
šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje surovin

Celostátní, odborná a
CSR média

04.10.2017

Mladí vědci v Pardubickém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Pardubický
kraj

05.10.2017

Mladí vědci v Olomouckém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Olomoucký
kraj

06.10.2017

Mladí vědci v Královéhradeckém kraji bádají, jak recyklace šetří
pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média –
Královéhradecký kraj

11.10.2017

Mladí vědci v Jihočeském kraji bádali, jak recyklace šetří pitnou
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Jihočeský
kraj

11.10.2017

Mladí vědci v Karlovarském kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Karlovarský
kraj

18.10.2017

Školáci z Ostrova u Macochy se dozvěděli, jak recyklace šetří pitnou Média –
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin
Jihomoravský kraj

20.10.2017

Školáci ze ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky, se dozvěděli, jak
recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Kraj
Vysočina

26.10.2017

Děti v rokycanské základní speciální škole se dozvěděly, jak
recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

Média – Plzeňský
kraj

2.11.2017

Děti v liberecké základní škole se dozvěděly, jak recyklace šetří
přírodu, co způsobují kyselé deště a jak funguje čistička vody

Média – Liberecký
kraj

13.11.2017

Školáci z Ivančic si hráli na hasiče a likvidovali ropnou skvrnu

Média –
Jihomoravský kraj

Zacílení

3. Mediální výstupy – základní přehled
V návaznosti na projekt bylo v médiích publikováno 16 výstupů. Zdroj dat: mediální
databáze společnosti Media Tenor plus manuální dohledávání výstupů přes internetové
vyhledavače. Potenciální zásah uvedený v tabulce vychází z oficiálních výzkumů
sledovanosti (Mediaprojekt, Radioprojekt, TV Metry a Netmonitor). Vzhledem k tomu, že
v rámci projektu byla oslovována nejen regionální, ale i lokální média, dá se předpokládat,
že výstupů bylo reálně více. Ne všechny se však podařilo zmonitorovat.

Datum

01.09.2017
05.09.2017
21.09.2017
03.10.2017
03.10.2017
10.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
13.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
23.10.2017

29.10.2017
01.11.2017
03.11.2017
09.11.2017

Médium

Titulek

Potenci
ální
zásah

Program Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět vstupuje do
moderniobec.cz
20 500
nového školního roku s
novinkami
Lidové noviny
Školáci uklízejí svět
206 820
Mladí vědci v Ústeckém kraji
bádají, jak recyklace šetří pitnou
homerlive.cz
N/A
vodu, ropu a další zdroje
nerostných surovin
V novém vzdělávacím programu
technickytydenik.cz
N/A
Mladí vědci…
prumyslovaekologi V novém vzdělávacím programu
N/A
e.cz
Mladí vědci…
Pro města a obce
Školáci sbírají baterie
N/A
Recyklohraní v desátém roce
Moderní obec
12 232
svého trvání
Školáci likvidovali ropnou
taborsky.denik.cz
64 784
havárii
Nový environmentální program
vodainfo.cz
N/A
Recyklace očima mladého vědce
Školáci ze Lhotek se dozvěděli,
jak recyklace šetří pitnou vodu,
novinyvm.cz
N/A
ropu a další zdroje nerostných
surovin
Mladí vědci bádají, jak recyklace
orlickytydenik.cz
N/A
šetří důležité suroviny
Školáci ze ZŠ a MŠ Velké Meziříčí,
Lhotky, se dozvěděli, jak
zaostrenovm.cz
N/A
recyklace šetří pitnou vodu, ropu
a další zdroje nerostných surovin
Děti v rokycanské speciální škole
se dozvěděly, jak recyklace šetří
regionplzen.cz
N/A
vodu, ropu a další zdroje
nerostných surovin
Děti z Rokycan zjistily, jak a co
plzen.cz
N/A
recyklace šetří
MF Dnes –
Žáci se učí recyklovat
33 065
Liberecký kraj
Školáci si vyzkoušeli, jak se
Vysočina – týdeník
N/A
likviduje ropná havárie

Rozsah

Typ Charakter
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4. Mediální výstupy – skeny a přepisy

01.09.2017

moderniobec.cz

Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vstupuje do nového školního
roku s novinkami

05.09.2017

Lidové noviny

Školáci uklízejí svět

21.09.2017

homerlive.cz

Mladí vědci v Ústeckém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a
další zdroje nerostných surovin

03.10.2017

technickytydenik.cz V novém vzdělávacím programu Mladí vědci…

03.10.2017

prumyslovaekologi
e.cz

V novém vzdělávacím programu Mladí vědci…

10.10.2017

Pro města a obce

Školáci sbírají baterie

10.10.2017

Moderní obec

Recyklohraní v desátém roce svého trvání

11.10.2017

taborsky.denik.cz

Školáci likvidovali ropnou havárii

13.10.2017

vodainfo.cz

Nový environmentální program Recyklace očima mladého vědce

20.10.2017

novinyvm.cz

Školáci ze Lhotek se dozvěděli, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další
zdroje nerostných surovin

20.10.2017

orlickytydenik.cz

Mladí vědci bádají, jak recyklace šetří důležité suroviny

23.10.2017

zaostrenovm.cz

Školáci ze ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky, se dozvěděli, jak recyklace šetří
pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

29.10.2017

regionplzen.cz

Děti v rokycanské speciální škole se dozvěděly, jak recyklace šetří vodu, ropu
a další zdroje nerostných surovin

01.11.2017

plzen.cz

Děti z Rokycan zjistily, jak a co recyklace šetří

03.11.2017

MF Dnes –
Liberecký kraj

Žáci se učí recyklovat

Přílohy
1 . T i s k o v á z p r á v a ce lo s t á t n í
2 . T i s k o v á z p r á v a r e gi o n á ln í ( v y b r a n á uk á z k a )

Tisková zpráva
V novém vzdělávacím programu Mladí vědci bádají, jak recyklace šetří
pitnou vodu, ropu a další zdroje surovin
3. října 2017 – Nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace očima
mladého vědce navštěvuje v průběhu podzimu školy po celé České republice.
Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost
Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. K důležitosti
ochrany přírody však přistupuje mnohem hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu
a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného
lidského chování. V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji.
S Mladým vědcem zapomeňte jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v
přírodě, součástí jsou hravé pokusy, a hlavně podpora kritického myšlení.
„S výjezdním programem Mladý vědec
navštívíme všechny kraje České republiky.
Stavíme na zkušených lektorech, kteří
vedou děti k tomu, aby si dokázaly
uvědomit dopady chování člověka na
přírodu, a společně hledají východiska co,
proč a jak je potřeba dělat jinak, co může
udělat pro ochranu přírody v běžném životě
každý z nás,“ říká Hana Ansorgová,
ředitelka Recyklohraní o. p. s.
Žáci ze ZŠ Velké Březno (Ústecký kraj) v akci. Měří
Ph vody v zámeckém parku.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům:
recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako
jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy
(náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální
výchova.
Žáci se z kartiček ve stylu „Víte, že?“, které jsou součástí výuky, dozvídají pro většinu
překvapivé novinky. Například, že recyklací jednoho notebooku se uspoří až 7 l surové
ropy. Uvedené množství ropy spotřebuje osobní automobil na ujetí 52 km. A že na výrobu
jednoho notebooku se spotřebuje ropa, která váží 10krát více než samotný počítač. Nebo
také, že pokud budeme nadále těžit ropu stejnou rychlostí jako dnes, vystačí nám zásoby
na celém světě už jen na 40 let.

„Informace a zkušenosti, které děti získají prostřednictvím zážitků, si snadněji zapamatují.
To je hlavní přínos lektorských programů. Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se
účastníme již od roku 2011. Kromě plnění tematických úkolů, které zapojujeme do výuky,
mají naši žáci možnost také zažívat třídění starých baterií a spotřebičů v praxi, což je velmi
důležité“, doplňuje Lenka Šidáková, koordinátor EVVO Základní školy Velké Březno,
ve které program Mladý vědec proběhl už koncem září.
Program za odměnu pro nejaktivnější školy
V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program
odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace
očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.
Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní.
„Vážíme aktivních pedagogů, kteří své žáky vedou dlouhodobě k citlivosti a péči o životní
prostředí. Díky nim vyrůstá nová generace, pro kterou bude třídění a recyklace
samozřejmostí a přirozenou součástí životního stylu. A právě tyto pedagogy chceme
prostřednictvím nového programu Mladý vědec ve výuce podpořit,“ dodává Hana
Ansorgová z Recyklohraní.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do
nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do
června 2017 se do programu zdarma registrovalo 3 500 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu,
včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani .
Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Kontakt pro další informace:
Hana Ansorgová
Recyklohraní, o.p.s.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Tel: 602 164 173
E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz

Tisková zpráva
Mladí vědci v Olomouckém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou
vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin
5. října 2017 – Nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace očima
mladého vědce zavítá v průběhu září a října do tří škol v Olomouckém kraji.
Konkrétně do Samotišek, Slatinic a Štěpánova. Program, který vytvořila a s finanční
podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci
baterií a elektroodpadu. K důležitosti ochrany přírody však přistupuje mnohem
hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké
mohou být následky nevhodného lidského chování. S Mladým vědcem zapomeňte
jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v přírodě, součástí jsou hravé
pokusy a hlavně podpora kritického myšlení.
Mladý vědec už byl v Základní škole a Mateřské škole Samotišky, v Základní škole a
Mateřské škola Slatinice. Chystá se do Základní školy Štěpánov
Prvním místem v Olomouckém kraji, kde se
mohly děti seznámit s programem Mladý
vědec, byla Základní škola a Mateřská škola
Samotišky. Jednodenní výukový program zde
proběhl už 14. září. Následovala v pondělí 2.
října Základní škola a Mateřská škola Slatinice.
Žáci v obou školách si užili badatelsky
orientovanou výuku, zábavné pokusy,
pozorovali přírodu v terénu i v učebně, osvěžili
si mezipředmětové vazby. Například měřili a
zkoušeli měřit Ph vody, teplotu vody a Žáci ze Základní školy a Mateřské školy
zjišťovali čistotu vody v místním rybníku. Slatinice zjišťují čistotu a průhlednost vody
Jednoduchým pokusem pochopili, jak místního rybníku.
funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se
likviduje ropná havárie.
“Informace a zkušenosti, které děti získají prostřednictvím zážitků, pokusů a vlastních
zkušeností si snadněji zapamatují a stávají se součástí jejich životního stylu. To je hlavní
přínos lektorských programů. Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se účastníme již
od samého začátku, tedy letos už 10. školní rok. Kromě plnění tematických úkolů, které
zapojujeme do výuky, mají naši žáci možnost také zažívat třídění starých baterií a
spotřebičů v praxi, což je velmi důležité“ upřesnila Iva Tomášková ze Základní školy a
Mateřské školy Slatinice, příspěvková organizace.
V pondělí 16. října zavítá program Mladý vědec do Základní školy Štěpánov.

Po celé České republice se v průběhu podzimu uskutečňují desítky výukových programů
Mladý vědec. „S výjezdním programem Mladý vědec navštívíme všechny kraje České
republiky. Stavíme na zkušených lektorech, kteří vedou děti k tomu, aby si dokázaly
uvědomit dopady chování člověka na přírodu, a společně hledají východiska co, proč a jak je
potřeba dělat jinak, co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás,“ říká
Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o. p. s.
Výukový program Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům:
recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako
jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy
(náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální
výchova.
Program za odměnu pro nejaktivnější školy
V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program
odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace
očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.
Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní.
„Vážíme aktivních pedagogů, kteří své žáky vedou dlouhodobě k citlivosti a péči o životní
prostředí. Díky nim vyrůstá nová generace, pro kterou bude třídění a recyklace
samozřejmostí. A právě tyto pedagogy chceme prostřednictvím nového programu Mladý
vědec ve výuce podpořit,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou
využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do
nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do
června 2017 se do programu zdarma registrovalo 3 500 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu,
včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani .
Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Kontakt pro další informace:
Hana Ansorgová
Recyklohraní, o.p.s.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Tel: 602 164 173
E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz

