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O PROJEKTU

Společnost Recyklohraní, o.p.s. finančně podporují společnosti,  
které zajišťují zpětný odběr a efektivní recyklaci v České republice: 

ASEKOL s.r.o. 
kolektivní systém zajišťující zpětný 
odběr a recyklaci elektrozařízení.

ECOBAT s.r.o. 
kolektivní systém zajišťující sběr  
a recyklaci spotřebitelských baterií.

ELEKTROWIN a.s. 
kolektivní systém zajišťující zpětný 
odběr a recyklaci elektrozařízení.

Z JAKÝCH AKTIVIT SI  
V RECYKLOHRANÍ MŮŽETE 
VYBÍRAT?
Příklady z již vyhlášených úkolů:
•  Výtvarné zpracování recyklační tématiky - nejlepší návrhy 

byly použity např. jako titulní stránka časopisu nebo plakát.
•  Literární soutěže – své příběhy prostřednictvím dětské či 

studentské fantazie vyprávěly vysloužilé elektrospotřebiče ze 
současnosti nebo spotřebiče z dob našich prarodičů.

•  Technické úkoly – žáci i studenti vyráběli odpadkové koše 
snů, sběrný box na baterie, vlastní elektrospotřebiče, ale také 
si dokázali spočítat, kolik místa v kontejneru se ušetří, když se 
vyhozené prázdné PET lahve pořádně sešlapou.

•  „Detektivní“ úkoly – v rámci tohoto úkolu vznikla mapka 
míst zpětného odběru odpadů a elektrozařízení v obci nebo 
schémata cesty odpadů od výrobce k recyklaci.

Jak vidíte, máte se určitě na co těšit!



PŘÍKLADY VÝHOD VSTUPU  
DO RECYKLOHRANÍ 
•  Odměna za splnění zadaného úkolu až ve výši 250 bodů.
•  Zdarma nádoby na sběr baterií a drobného elektrozařízení i ná-

sledný odvoz. 
•  Body za každý sebraný kilogram drobného elektrozařízení.
•  Body za každý sebraný kilogram baterií.
•  Po nasbírání dostatečného počtu bodů si škola vybere dárek 

z internetového katalogu.

EKO ABECEDA
Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici již pět dílů výukové sady, 
která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru do 
školní výuky.

Každá sada obsahuje vždy lektorskou příručku a scénáře výuko-
vých hodin pro I. i II. stupeň ZŠ a pro SŠ včetně pracovních listů 
a pomůcek. Jednotlivé díly zpracovávají témata třídění a nakládání 
s komunálním odpadem, zpětného odběru a recyklace elektrických 
spotřebičů, mobilních telefonů nebo baterií.

EKO ABECEDU obdrží zdarma každá registrovaná škola!
*) Ukázky odměn. Obrázky jsou ilustrační.
http://www.recyklohrani.cz/cs/catalog/

VYBRANÉ UKÁZKY  
Z KATALOGU ODMĚN *

CO JE TO RECYKLOHRANÍ?

RECYKLOHRANÍ
•  je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací 

program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. 
•   rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických 

činností a kvízů. 
•  pedagogům nabízí výukové sady EKO ABECEDA, které usnadní 

zapojení tématu zpětného odběru a recyklace do výuky.
•  šíří osvětu a současně vytváří nová místa zpětného odběru 

elektrozařízení, baterií a akumulátorů ve školských zařízeních.
•  za sběr baterií a elektrozařízení do určených nádob a splněné 

soutěžní úkoly přináší školám body. 
•  připravilo pro registrované školy katalog s atraktivními cenami, 

za které mohou získané body vyměnit.
•  provozuje webové stránky s diskusním portálem zaměřeným 

na environmentální výchovu a určeným především pro učitele.

Jak se zapojit? 
Přihlášení je snadné, stačí vyplnit registrační formulář na 
www.recyklohrani.cz.

Účast v projektu je bezplatná. Každá nově zaregistrovaná škola 
získá odměnu v podobě bonusových bodů. 

Jste již přihlášení?
Přiveďte do Recyklohraní další školu a získejte bonus ještě jednou!

Flash USB
Kingston DataTraveler 101, Gene-
race 2 8GB USB 2.0, kapacita flash 
paměti: 8 GB.

204 bodů

Stolní fotbal
Hrací plocha 115 x 58 cm, vyroben 
z kvalitního dřeva pro vysokou 
odolnost. Ocelové tyče 16 mm s 22 
hráči. Zelený super rychlý povrch. 
Systém sjezdu míčků. 

4 844 bodů

Ping pongový stůl
Vnitřní ping pongový stůl skládací, s 
hrací deskou z 19mm dřevotřísky a 
4 kolečky pro snadnou manipulaci, 
rozměry 274 x 152,5 x 76 cm, 
držák na pálky a míčky.

6 799 bodů

Kde leží Uppsala?
Název hry je jednou z mnoha 
otázek, které si v této zeměpis-
né hře o evropských městech 
budete pokládat. Věřte, že nudit se 
nebudete!

313 bodů


