Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Termín plnění úkolu: 19. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s.
ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL a.s.

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

Jaké bylo zadání?
Hlavní roli v druhém osvětovém úkolu letošního školního roku měl červený venkovní kontejner na
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Chtěli jsme ho žákům a studentům
připomenout hned z několika úhlů pohledu. Na pomoc jsme si přizvali známé pohádkové postavy
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Starší žáci a studenti v rámci úkolu plnili badatelské listy, kde
vedle ekologické nauky zapojili i matematiku. Menší děti kreslily a prozkoumávaly v okolí školy.
Cílem bylo, aby si děti připomenuly, co vše patří do této sběrné nádoby, kde ve svém okolí najdou
nejbližší, jaký je její objem. Mohly si také vymyslet pohádkový příběh, který si ve škole či školce
společně zahrály.
A jak se školám dařilo?
Do plnění úkolu se zapojilo celkem 488 škol. Podle zpětné vazby od pedagogů se jim úkol líbil.
Pochvalovali si, že úkol mohli částečně plnit venku při hledání a měření sběrné nádoby a částečně ve
školách při počítání a kreslení. Některé školy v menších obcích narážely na problém, že nejbližší
červený kontejner mají od školy vzdálený 4 i více kilometrů. Ale i ty si s plněním úkolů poradily.
Potřebné údaje si našly na internetu a díky tomu mohly správně vyplnit badatelské listy.

Bodové hodnocení
Každá škola, která splnila zadání v konkrétní věkové kategorii, získala 250 bodů. Jako nezbytnou
dokumentaci měly školy doložit aspoň jednu fotografií žáků či studentů při plnění úkolu a zároveň
aspoň jeden sken nebo fotografii dokládající vyplnění pracovních nebo badatelských listů.

Plnění úkolu – výsledky
Zapojilo se 488 škol, od kterých přišlo 620 vypracovaných úkolů. Na školní konta jsme připsali 155
000 bodů jménem ASEKOLu, partnera a vyhlašovatele úkolu.
Počet zapojených škol

Počet splněných úkolů

Připsané body na školní konta

488

620

155 000
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Vybraná fotodokumentace
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ZŠ a SŠ Jana Palacha,
Most, Ústecký kraj
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