S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra
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Jaké bylo zadání?
Žáci a studenti měli za úkol vcítit se do pocitů starého elektrospotřebiče – například vysloužilého
mobilu, vysavače, pračky nebo mixéru. Zapojit svou fantazii a napsat povídku, pohádku, básničku,
fejeton nebo interview o tom, jak se k němu doma lidé chovali, starali se o něj, a jak s ním naložili,
když se porouchal nebo dosloužil. Nejmenší děti ve školkách a v prvních ročnících základních škol
namísto slohových prací kreslily obrázky nebo leporela. Chtěli jsme, aby si přitom všichni uvědomili,
že životnost elektrospotřebičů v domácnostech máme hodně ve svých rukou. A zároveň, že když
doslouží, jejich život tím nemusí končit. Pokud je jejich majitelé předají na recyklaci, dají jim šanci,
aby z nich vznikly druhotné suroviny, které nám poslouží k výrobě nových produktů.
A jak to dopadlo?
Zapojilo se 548 škol, od kterých přišlo 696 vypracovaných úkolů - překrásných příběhů převážně
s dobrým koncem, a tím je RECYKLACE. Za ně školám Recyklohraní se společností ELEKTROWIN
přidělilo celkem 174 000 bodů na jejich školní konta.
Nejlepší literární práce v kategoriích I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a SŠ budou oceněny při slavnostním předání
v Národním technickém muzeu v Praze, které proběhne 30. května 2019.
Odborná porota ocení autory prvních tří nejzdařilejších prací z každé kategorie. Děti se mohou těšit
nejen na návštěvu muzea, osobní setkání s hercem a moderátorem Petrem Vackem nebo
spisovatelem Davidem Laňkou, ale též na kulatý stůl s pracovníky muzea, včetně kurátorky sbírek
paní Lucií Střechovou.

Bodové hodnocení
Školy vybíraly vždy 1 žákovskou práci v dané věkové kategorii (I. a II. st. ZŠ a SŠ), kterou považovaly za
nejzdařilejší. Tímto ji nominovaly do hodnocení odborné poroty a zároveň tak splnily zadání úkolu a
získaly 250 bodů na svá bodová konta. Mateřským školám a nižším ročníkům základních škol, které
nebyly zařazeny do hodnocení o nejlepší literární práce, byly připsány body za zaslání obrázků nebo
leporela na téma příběh vysloužilého elektrospotřebiče.

Plnění úkolu – výsledky
Celkem se zapojilo 548 škol, od kterých přišlo 696 vypracovaných úkolů. Za splnění úkolů bylo školám
připsáno celkem 174 000 bodů na jejich školní konta.
Počet zapojených škol

Počet splněných úkolů

Připsané body na školní konta

548
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Aktualita z akce

Známe výsledky soutěže S rýmy jsou šprýmy
V Národním technickém muzeu v Praze byly ve čtvrtek 30. května
vyhlášeny výsledky literárně recyklační soutěže s názvem s Rýmy jsou
šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra.
Do soutěže se zapojilo 548 škol, z kterých přišlo 696 literárních prací. Žáci a studenti měli za úkol zapojit svou
fantazii a pokusit se vcítit do kůže staré ledničky, pračky, vysavače či mobilu a napsat o tom povídku, pohádku,
deníček nebo třeba básničku. Cílem bylo dětem připomenout význam recyklace elektrospotřebičů a
předcházení vzniku odpadů. Vyhlašovatelem byl školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
ve spolupráci se společností Elektrowin. Partnerem bylo Národní technické muzeum v Praze.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a střední školy. Odborná
porota ve složení spisovatel David Laňka, ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová, kurátorka Národního
technického muzea v Praze Lucie Střechová a zástupci společnosti Elektrowin Jan Marxt a Taťána Modlová měli
velmi náročný úkol – vybrat z 696 došlých prací 3 nejzdařilejší v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení moderoval
herec Petr Vacek.
„Bylo těžké z těch skoro sedmi stovek prací vybrat ty nejpovedenější, protože většina z nich byla opravdu
zajímavá, vtipná a s nápaditou pointou. Jsem rád, že jsem na to nebyl sám, a že jsme se v naší porotě při výběru
krásně doplňovali. Hlavně mě těší, že jsme kreativní cestou dětem připomněli, že recyklace je ta správná cesta,
jak dát starým spotřebičům šanci na nový život,“ říká Jan Marxt ze společnosti Elektrowin, který byl zároveň
členem poroty soutěže.
Po slavnostním předání ocenění proběhl ještě kulatý stůl se školáky a studenty, jehož hlavním tématem byly
opět staré elektrospotřebiče. A protože se vše odehrávalo v technickém muzeu, řeč při něm byla zejména o
tom, co dělat s použitým spotřebičem, když doslouží. „S dětmi jsme rozebírali i to, co musí splňovat starý
elektrospotřebič, aby se mohl stát muzejním exponátem. A jak je třeba správně postupovat, když by někdo chtěl
takový spotřebič nabídnout do muzea. Potěšilo nás, že žáci a studenti měli velmi slušný přehled,“ říká Lucie
Střechová, kurátorka sbírky technika v domácnosti a textilní průmysl, Národní technické muzeum v Praze.
„Jsme rádi, že vedle oceněných žáků a studentů, jsme mohli udělat malou radost všem, kteří nám své práce
poslali,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Takový je princip projektu Recyklohraní. Školy,
které jsou aktivní a zapojují se do plnění našich úkolů, od nás získávají body na školní konta. Za ně si pak mohou
objednat odměny – například knihy, hry nebo školní a sportovní pomůcky. Stejně tak tomu bylo i v případě
soutěže s Rýmy jsou šprýmy.“
Vedle diplomů, volných vstupů do Národního technického muzea v Praze a sladké odměny, si ocenění žáci a
studenti převzali také knihy věnované vydavatelstvím Albatros Media. Ke zvláštním cenám ještě knihy od
spisovatele Davida Laňky a výběr z produkce Národního technického muzea v Praze.
Výsledky soutěže:
Kategorie: Základní škola – 1. stupeň
1. místo a Zvláštní cena porotce Davida Laňky: Ondrej Loffler, 4. třída, Základní škola a Mateřská škola Jívová,
okres Olomouc
Název práce: Deník upovídané ledničky
2. místo: Filip Háček, 5. třida, Základní škola a Mateřská škola Lužná
Název práce: Povídka O Luksíkovi
3. místo: Tatiana Kupková, 4. třida, Základní škola a Mateřská škola Rohle
Název práce: Příběhy lampičky Máničky

Kategorie: Základní škola – 2. stupeň
1. místo: Sára Kántorová, 9. A, Základní škola Hodonín, U Červených domků 40
Název práce: U elektra dítě stálo
2. místo: Karolína Tomicová, 6. C, Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120
Název práce: O jednom starém fénu
3. místo: Kristýna Jašková, 6. A, Základní škola Týnec nad Sázavou, Komenského 265
Název práce: Balada o repasovaném topinkovači
Kategorie: Střední škola
1. místo a Zvláštní cena Národního technického muzea: Martin Mlečka 1.C, Gymnázium Brno, Elgartova 3
Název práce: O loupežníku Oldřichovi
2. místo: Veronika Lukšíková, CRO2, Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek
Název práce: Feník
3. místo: Ivona Sekaninová, 3.A, TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
Název práce: Bílý fén
Děkujeme za podporu: Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže byl školní vzdělávací program Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností Elektrowin. Partnerem bylo Národní technické muzeum
v Praze. Knihy jako odměny do soutěže věnovalo vydavatelství Albatros Media.
Fotografie z akce najdete zde. Několik vybraných je níže

Vybraná fotodokumentace z plnění úkolu
Záměrně jsme vybrali obrázky dětí z MŠ a prvního stupně ZŠ, které nemohou být oceněny
v literární soutěži.
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