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Urči farby smetných nádob a vymenuj, aký odpad do nich patrí. 



Vyfarbi obrázok podľa predlohy a vyrozprávaj spolužiakom, ako triedite odpad doma.
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Podľa farieb odpadkových košov nad čiarou dopíš, aký odpad do nich patrí.
Rozdtrieď odpadky - čiarou ich spoj so správnym odpadkovým košom.



Osemsmerovka

V osemsmerovke je potrebné nájsť tieto slová:
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Po ich vyškrtaní zostane 10 znakov, ktoré tvoria riešenie tajničky.   



Osemsmerovka

V osemsmerovke je potrebné nájsť tieto slová:
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Po ich získaš výsledok tajničky.   



Osemsmerovka

V osemsmerovke je potrebné nájsť tieto slová:

Najčastejšie recyklujeme:
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Chránime prírodu - ........................ odpad.

1. Nosíš si v tom veci do školy

2. Píše sa ňou a kreslí

3. Vyrábajú sa z neho noviny a knihy

4. Ješ z neho

5. Je potrebná k životu

6. Sídlo vtákov

7. Drevina

8. Vodný tok
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Usporiadaj poradie lát, aby si pri čítaní jednotlivých riadkov dostal 

zmysluplný text a rozlúštil tak tajničku

(pomôcka: prvá a posledná latka sú umiestnené správne) 

L
A
T
O
V
K
A

Tajnička znie:

.
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Do jednotlivých políčok doplň začiatočné písmena názvov predmetov, 

ktoré sú s nimi spojené čiarou, aby si vylúštil tajničku. 
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Pomôž nájsť odpadkom správnu cestu cez labyrint do smetného koša.
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Pomôž nájsť odpadkom správnu cestu cez labyrint do smetného koša.
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Zakružkuj ten odpad, ktorý by mal prejsť labyrintom do cieľa a pomôž

mu nájsť cestu.
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plň vy šeV tky plochy, ktoré 
imynreič éneičnrahsú o

ramiač i podľa vzorov tapiet. 

.enberaf yhcolp ibrafyvA 
Na vyplnenie použi

 .utsil itsač  jv ez no lry v do
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Farby si zvoľ podľa eizátnavl j fasne



Vyfarbi odpadky farbou, akou je označený kôš, do ktorého patria.

Do každého koša nakresli toľko čiarok,  koľko je odpadkov, ktoré do neho patria.
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Vyškrtni to,

čo do smetného

koša nepatrí.
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Vyškrtni to,

čo do smetného

koša nepatrí.
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Vyfarbi postavy a vymysli pre každú z nich meno, 

ktoré súvisí s triedením odpadu. 

/napríklad: Papierko, Skielko/

Meno napíš do bieleho obdĺžnika.

napíš meno

napíš meno

napíš meno
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Vystrihni si pexeso a spočne sa zahraj s kamarátmi.
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Vystrihni si pexeso a spočne sa zahraj s kamarátmi.
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Vystrihni si pexeso a spočne sa zahraj s kamarátmi.
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Vystrihni si pexeso a spočne sa zahraj s kamarátmi.
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Vyfarbi si obrázok podľa predlohy.
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Spoj čiarou odpadky so správnymi recyklátormi.
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Hádaj, z akého odpadu sa dá vyrobiť takáto bunda?

Pospájaj body a nájdeš odpoveď.
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Správne spočítaj a pripoj! 
Spoj číslo so správnym počtom odpadkov a počtom bodiek na kocke.
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otvorená    ohryzené    plastová    rozbitá    

Čiarou spoj slovo so správnym obrázkom.

otvorená    ohryzené    plastová    rozbitá    

Jeden z predmetov do koša nepatrí. Porozmýšľaj ktorý a uveď prečo. 

pokrčenýpokrčený
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škatuľkovýškatuľkový



Smer - nádoba na plasty

- navigačný bod

Naviguj plastovú fľašu do správnej smetnej nádoby. Červenou farbičkou 

vyznač cestu k smetnej nádobe a vyfarbi správny navigačný bod na mape.
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Cvičenie zamerané na tvorivé premýšľanie a tvorivé hľadanie riešení. Založené je na pripájaní 

predpony „EKO-“ k rôznym pojmom a následná diskusia žiakov s pedagógom o tom, ako 

novovziknuté pomenovania môžu vyzerať a fungovať pre zlepšovanie ochrany životného 

prostredia. Ako vytvoriť z obyčajných a každodenných vecí, ktoré nás obklopujú, veci užitočnejšie 

a najmä ekologickejšie. Vytvorte slovo s predponou EKO- a vysvetlite, ako by sa mohol predmet, 

resp. daná vec ekologickejšie využívať:

 

 

  

stolička   hotel   motor   dom   kniha 

  

 počítač        auto        potraviny     kamarát 

  

sklo              topánky         zubná kefka             žehlička         fľaša 

 

EKO
bicykel    žiarovka  plot   papier               most 

  

 pero     báseň     WC   myšlienka 

 

telefón   koberec  bazén   batéria             práčka

  

 

 

EKO
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Označ krížikom v krúžku, kde patrí použitá fľaša z obrázku o motýľovi.

A vymysli príbeh o tom, ako sa motýľ dostal do plastovej flaše.
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Označ krížikom v krúžku, kde patria odpadky z obrázku o ježkovi.

A vymysli príbeh o tom, ako sa ježko dostal do papierového väzenia.
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Označ krížikom v krúžku, kde patria odpadky z obrázku o psíkovi.

A vymysli príbeh o tom, ako si psík poranil labku na konzerve.
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Označ krížikom v krúžku, kde patria odpadky z obrázku o mačičke.

A vymysli príbeh o tom, prečo je mačka taká smutná a bojí sa pohnúť 



Dokresli do koša odpadky. Môžeš nakreslit aj odpadky, ktoré si zatiaľ

v pracovnom zošite nevidel, no nezabudni, že recyklujeme, a zamysli

sa, aké druhy odpadkov do koša žltej farby patria.
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Dokresli do koša odpadky. Môžeš nakreslit aj odpadky, ktoré si zatiaľ

v pracovnom zošite nevidel, no nezabudni, že recyklujeme, a zamysli

sa, aké druhy odpadkov do koša zelenej farby patria.
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Dokresli do koša odpadky. Môžeš nakreslit aj odpadky, ktoré si zatiaľ

v pracovnom zošite nevidel, no nezabudni, že recyklujeme, a zamysli

sa, aké druhy odpadkov do koša modrej farby patria.
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Dokresli do koša odpadky. Môžeš nakreslit aj odpadky, ktoré si zatiaľ

v pracovnom zošite nevidel, no nezabudni, že recyklujeme, a zamysli

sa, aké druhy odpadkov do koša červenej farby patria.
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Dokresli do koša odpadky. Môžeš nakreslit aj odpadky, ktoré si zatiaľ

v pracovnom zošite nevidel, no nezabudni, že recyklujeme, a zamysli

sa, aké druhy odpadkov do koša hnedej farby patria.

37



38

Podľa svojej fantázie správne doplň komiks.



Zámok Hlohovec o.z.
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