
Tajemství červené krabičky 
(10. 5. 2017 – 11. 6. 2017) 

 

Jaké bylo zadání? 

Poslední úkol ve školním roce 2016/2017 se zaměřil na červené popelnice společnosti ASEKOL. Víte, co 

se děje s vysloužilými elektrickými spotřebiči? Kam s nimi? Proč? A co se s nimi stane pak? Tak s těmito 

otázkami si již žáci, kteří se zapojili do dalšího úkolu v Recyklohraní, si už umí poradit.  

Nefunkční nebo nepotřebné přístroje a elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice. Lze je 
bezplatně odevzdat na některém sběrném místě nebo vhodit do speciálního kontejneru. Společnost 
ASEKOL proto vymyslela a připravila speciální sběrné nádoby určené pro odkládání drobných 
elektrozařízení (a baterií). Žáci a studenti se v tomto úkolu snažili tyto kontejnery nejenom složit, ale 
také vyzkoušet si, co do nich patří a co ne.  
 
V mateřské školce to měly děti jasné. Vystřihnout, slepit, recyklovat. Ti nejmenší tak nejenom ukázali 
své dovednosti, zda se jim společnými silami podaří kontejner složit, ale také zda poznají, které 
spotřebiče do kontejneru patří a které ne. K tomu jim sloužily předtištěné obrázky.  
 
Pro dětí mladšího školního věku byl úkol podobný jako pro předškoláky. Ti navíc ale museli kontejner 
pomalovat dle svých představ a elektrospotřebiče musely vymýšlet sami. Tak schválně, které 
spotřebiče byly nejčastěji zmiňovány? Z těch, co tam patří to byly přes elektro hračky, žehličky, varné 
konvice až mobilům, sluchátkům. Nejčastěji vyjmenované spotřebiče, co do červených popelnic 
nedáváme patří televize, ledničky, pračky… 
 
Starší děti na druhém stupni a obdobně pak i na středních školách si tentokrát zahráli na režiséry, 
kameramany, herce, střihače a točili oscarový film. O čem? O recyklaci elektra přece. A že se jim to 
povedlo. Videa byla vtipná, se spoustou nápadů. Žáci a studenti nám předvedli nejenom skvělé herecké 
výkony, ale pustili se také do animovaných sekcí, nebo loutkových projekcí. Vybírání nejlepších nebylo 
úplně nejsnadnější v některých krajích.  
 
Zároveň se ti starší také zamysleli nad problematikou prevenci vzniku úrazů, kdy motivací bylo pro 
vítězná videa uspořádání semináře lidmi, kteří i přes hendikep dokazují úžasné věci a dávají nám 
najevo, že vždycky to jde.  
 

Bodové hodnocení 

Bodové hodnocení bylo rozděleno na několik úrovní podle obtížnosti zadaného úkolu. Celkem mohla 

každá škola získat maximální počet 250 bodů v jedné věkové kategorii. 

MŠ získala za úkol složení skládanky asekolovské popelnice 250 Bodů, pokud dokreslily i prázdné 

strany. 

ZŠ první stupeň získala 250 bodů pokud nejen složila asekolovskou popelnice, pokreslila ji, ale také 

pokud si zahráli hru co do mě patří a co ne a předali seznam pěti nejčastějších elektrospotřebičů, které 

do popelníčky patří a pěti nejčastěji zmiňovaných, které již do popelníčky nepatří.  

ZŠ druhý stupeň a středoškoláci dostali 250 bodů, pokud natočili video o tom, jak recyklovat a k čemu 

slouží červené kontejnery.  



Přehled 

Počet zapojených škol Vydané body 

249 67 300 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZŠ Prachatice 

ZŠ a MŠ Jana Pavla Hradec 

králové 

ZŠ Deblín 

ZŠ a MŠ Drmoul 

ZŠ Turnov 

ZŠ Orlová - Poruba 



 

 

ZŠ Kroměříž 

ZŠ Libina 

MŠ Pardubice 

ZŠ Chodov 

ZŠ Stříbro 

MŠ k Podjezdu 

ZŠ Pavlíkov 

ZŠ a MŠ Svět 

ZŠ a MŠ Prosetín 

ZŠ Velký Ořechov 


