
KALENDÁŘ RECYKLOHRANÍ – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 1. POLOLETÍ 
ZÁŘÍ 2022 ŘÍJEN 2022 LISTOPAD 2022 PROSINEC 2022 LEDEN 2023

Osvětový úkol č. 1: Vzkaz (v) láhvi 
Téma: Využití, třídění a recyklace PET lahví

Osvětový úkol č. 2: EKOABECEDA pro klima
Téma: Úvod do klimatické změny

Osvětový úkol č. 3: 
Téma: Recyklace 

elektrospotřebičů

Podzimní sběrová 
kampaň – malé elektro 

(15. 9. – 20. 10. 2022)

Průběžný sběr mobilních telefonů a tonerů

Sběrová kampaň 
Starý mobil pro Remobil se 

soutěží o výlet do science centra

Zahájení celoroční hry a příležitost zapojit se 
do plnění celoročního cíle s Recyklohraním

Webináře pro pedagogy – jako podpora k zadáním osvětových úkolů a pro zařazení vybraných témat 
do výuky budou probíhat 1–2 webináře měsíčně. Témata a termíny budou včas upřesněny.

Lektorské výjezdní programy – Recyklohrátky se zvířátky, Recyklace hrou, Recyklace očima mladého vědce
Vzdělávací programy probíhají po celý školní rok – sledujte nabídku na webu Recyklohraní

Celoročně mají školy možnost pracovat s metodickými materiály EKOABECEDA a výukovými scénáři. Za odučené lekce 
obdrží body do celoroční hry.  Materiály EKOABECEDA jsou volně ke stažení na https://recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/.

Průběžná zpráva o 
plnění celoročního cíle



KALENDÁŘ RECYKLOHRANÍ – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 2. POLOLETÍ 
ÚNOR 2023 BŘEZEN 2023 DUBEN 2023 KVĚTEN 2023 ČERVEN 2023

Osvětový úkol č. 4: Téma: Voda v krajině 
a význam mokřadů

Osvětový úkol č. 3: 
Téma: Recyklace 

elektrospotřebičů

Jarní sběrová kampaň 
– drobné elektro

Průběžný sběr baterií, mobilních telefonů a tonerů

Webináře pro pedagogy – jako podpora k zadáním osvětových úkolů a pro zařazení vybraných 
témat do výuky  budou probíhat 1–2 webináře měsíčně. Témata a termíny budou včas upřesněny.

Lektorské výjezdní programy – Recyklohrátky se zvířátky, Recyklace hrou, Recyklace očima mladého vědce 
Vzdělávací programy probíhají po celý školní rok – sledujte nabídku na webu Recyklohraní

Celoročně mají školy možnost pracovat s metodickými materiály EKOABECEDA a výukovými scénáři. Za odučené lekce 
obdrží body do celoroční hry.  Materiály EKOABECEDA jsou volně ke stažení na https://recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/.

Průběžná zpráva o 
plnění celoročního cíle

Osvětový úkol č. 5: Téma: Třídění, recyklace 
a rozumná spotřeba baterií

Ukončení celoroční hry (10. 5. 
2023), vyhodnocení hry i cílů

Výjezdní vzdělávací 
akce pro pedagogy


