S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra
Termín plnění úkolu: 15.02.2019 – 30.03.2019
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o. p. s
ve spolupráci s ELEKTROWIN a.s.
Partner úkolu: Národní technické muzeum v Praze

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

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

696

174 000

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