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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE

Názov aktivity: Pexeso zamerané na separovanie odpadu

Autor: Danka Bachledová

Cieľ aktivity:  Naučiť deti správne separovať odpad.

Cieľová skupina: 5 - 6 ročné deti

Minutáž: 15 min

Pomôcky: nožnice

Motivácia: Záleží nám na životnom prostredí.

Priebeh: 1. Vystrihnite kartičky pexesa. 2. Zahrajte si pexeso. 3. Overte si správnosť pomocou čísel, ktoré
sú na kartičkách.

Doplnkové aktivity:

Prílohy

/uploads/webform/3/1_2020_10_01_05_18_05_246.docx
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Vláčik Separáčik 

Autor: Veronika Macášková, Materská škola Zákopčie 

Cieľ aktivity: Na základe rozpoznávania rôznych materiálov sa oboznámiť s triedením odpadu. 

Cieľová skupina: 5 - 6 ročné deti 

Minutáž: 30 min 

Pomôcky: Farebné vagóny/ žltý – plast, modrý - papier, červený - kovy, zelený - sklo/ a lokomotíva 
/rušeň/- zhotovené zo škatúľ, kartičky s číslami 1 – 4, makety stromov, rôzne vzorky čistého odpadu, 
pracovné listy, farbičky, básničky uvedené v prílohách. 

Motivácia: Fučí vláčik Separáčik, unavený ako dráčik. Celý týždeň odpad zbiera, kolieska si poobdiera. 
Znečistili ľudia les, vyčistím ho ešte dnes. 

Priebeh: 1. V triede vytvorte les a označte v ňom jednotlivé stanovištia kartičkou s číslom. Ku každému 
číslu položte jeden vagón s príslušnou vzorkou odpadu (napr. kartička s číslom 1, žltý vagón, plastový 
odpad,...) a tiež básničku s textom z prílohy.  

2. Ukážte deťom lokomotívu (rušeň) a zistite, čo si deti myslia. Prečo sa vláčik volal Separáčik? Povedzte,
že rušeň jedného dňa stratil svoje farebné vagóny a navrhnite deťom, že mu ich pomôžete hľadať.
Expozičná časť: Vyberte jedno dieťa, ktorému dáte rušeň. Vysvetlite deťom, že budete hľadať vagóny
postupne od č. 1 po č. 4. Spoločne prechádzajte po triede, spievajte text z motivácie na melódiu Ide
vláčik ši-ši-ši a vyhľadajte miesto označené č. 1. Sadnite si k prvému stanovišťu - plasty, kde deti určia
farbu vagóna a druh odpadu, ktorý postupne pomenujú, vyzbierajú, naložia do vagóna. Prečítajte z
kartičky básničku, čím skontrolujete, či vyzbierali správny druh odpadu. Môžete deťom povedať, čo do
tohto vagóna nepatrí (napr. znečistené plasty, plastové obaly od nebezpečných látok a pod.). Vyberte
dieťa, ktoré zoberie vagón a postaví sa za rušeň (prvé dieťa). Za nimi idú voľne ostatné deti a takto
postupne so spevom prejdite k ďalším stanovištiam - papier, sklo, kovy.

Deti hravou formou vytriedia odpad do vagónov. Sadnite si na koberec a prečítajte básničku č. 5 
z prílohy Milé deti, to sú zmeny,.... Fixačná časť: Rozdajte deťom pracovné listy, na ktorých budú pri 
stoloch vyfarbovať vagóny podľa pokynov s využitím slov - prvý, posledný, pod, nad (napr. prvý vagón 
bude zelený, posledný žltý, vagón nad ním modrý a pod.) Následne deti triedia odpad spájaním s 
príslušným vagónom. Záverečná časť: Veďte s deťmi rozhovor o dôležitosti triedenia odpadu a vhodnými 
otázkami vštepujte deťom ochranárske postoje k prírode. Nechajte deťom dostatok času na vyjadrenie, 
podporujte verbálnu komunikáciu. Podarilo sa nášmu Separáčikovi nájsť stratené vagóny? Prečo sa asi 
vagóny odpojili? (Videli v prírode neporiadok.) Ako nám les pomáha? Ako môžeme prírode pomôcť my? 
Viete, kde končí odpad zo smetných košov? Ktorý odpad sa dá po úprave znovu použiť (recyklovať)? 
Triedite doma odpad?  Poznámka: Vo vzdelávacej aktivite je vhodné využiť farebné vagóny podľa toho 
ako sa odpad separuje vo vašom meste či v obci. V aktivite môže byť použitá aj drevená debnička na 
bioodpad. Deti vedeli, že je na tento druh odpadu potrebný kompostér. 

Doplnkové aktivity: 1. Strom života: Pripravte veľký baliaci papier, na ktorý deti vytvoria strom lepením 
z vystrihnutých kúskov novín. Dokreslia vtáky, zvieratá, a pod. Na pripravené, vystrihnuté listy zapisujte 
výroky detí o tom, čo by mohli na svojich zvykoch zmeniť, aby sa správali priateľsky (ekologicky) k našej 
Zemi (napr. Na výlety si nosím nápoj vo vlastnej fľaške. Staré lieky budem nosiť do lekárne., Pri umývaní 
zubov nemám celý čas pustenú vodu., a pod.). Listy prilepte na stom plný života. 2. Vychádzka do 
prírody: Pozorujte okolitú prírodu, rozprávajte sa o jej znečisťovaní. 3. Kreslenie prírody: Nechajte deti 
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nakresliť prírodu aká sa im páči. 4. Prezentácia: Pozrite si dostupné prezentácie, ktoré budú viesť deti k 
aktívnemu záujmu o prírodu a ku schopnosti uvedomovať si úlohu človeka pri ochrane prírody. 5. 
Praktická činnosť: Využívajte odpadový materiál vo výtvarných a pracovných činnostiach. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_10_17_06_07_42_532.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_10_17_06_34_36_470.docx 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Poďme na to! 

Autor: PaedDr. Anna Pavlíková, PhD. 

Cieľ aktivity: Priblížiť deťom zmysel separovania a minimalizácie tvorby odpadu v škole, v domácnosti 
počas celého roku. Oboznámiť deti s potrebou ochrany prírody, vybudovať základy na ktorých sa bude 
vzťah dieťaťa a prostredia rozvíjať a prehlbovať. Uvedomiť si dôležitosť ochrany životného prostredia a 
uviesť deti do kontaktu s ňou cez estetické a citové prežívanie a tiež fyzické zapojenie detí do 
starostlivosti o prostredie materskej školy. 

Cieľová skupina:  4- až 6-ročné deti. 

Minutáž: Projektové vyučovanie rozpracované v rámci jedného týždňa. 

Pomôcky: Pracovné listy Špinďúra v kráľovstve čistoty 1/A, 1/B, O nesmrteľnom papierikovi - rozprávka, 
Logoco Primo - enviromentálna výchova, karta č. 2, 8. Logico Primo - Rastliny a stromy, karta č. 8, 16. 
Kreslené farebné listy zamerané na triedenie a recykláciu odpadov - súčasť zasielanej práce. Prezentáciu 
odporúčam premietnuť na interaktívnej tabuli. 

Motivácia: Ak aj my v našej škole pristúpime na spoločnú „zelenú cestu" a triedenie odpadov sa stane 
pre nás samozrejmosťou, prispejeme tým ku krajšej budúcnosti. Pre teba a pre mňa a pre všetkých, ktorí 
po nás na tento svet prídu. Len múdre deti môžu pre tento svet niečo urobiť. Pusťme sa teda do práce. 
Zelený svet čaká práve na nás. 

Priebeh: 1. Prečítajte rozprávku „nesmrteľnom papierikovi". 2. Sprostredkujte deťom informáciu o 
papierovom, plastovom, sklenenom, kovovom, biologickom a nebezpečnom odpade a o hubách - 
hlavných recyklovačoch v prírode. 3. Pripravte si vzorky z každej skupiny na separovaný odpad a naučte 
deti triediť odpad do pripravených farebných vriec. 4. Na interaktívnej tabuli premietnite deťom 
obrázky, ktoré sú súčasťou práce. Podrobne sa s deťmi rozprávajte o význame triedenia odpadu a 
význame recyklácie. 5. Zo škatúľ od mlieka a drevených špachtlí vyhotovte s deťmi farebné kontajnery 
pre triedený odpad. 6. Vytvorte s deťmi v triede biologickú skládku, pozorujte a zapisujte si dĺžku 
rozkladu zvyškov z jablka, banánovej šupky... 7. Na pobyte vonku zhrabte s deťmi opadané lístie a 
vysvetlite deťom premenu zhnitého lístia na živiny, potrebné pre rast nových rastlín. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_01_12_13_44_998.pdf 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Stroj na triedenie odpadu 

Autor: Mgr. Viera Marková a Zuzana Sklenárová 

Cieľ aktivity: Poznať rôzne materiály - sklo, papier, plasty, kov; vedieť triediť odpad; Rozvíjať recyklačné 
spôsobilosti - druhotné spracovanie 

Cieľová skupina: 4- až 5-ročné deti 

Minutáž: 20 min 

Pomôcky: obrázok sovy, maketa dvier v strome, 4 farebné knihy, 4 farebné čiapky pre škriatkov 
Nevedkov, stroj na triedenie odpadu, čistý odpad, 2 pracovné listy, farbičky, plastové vrchnáky, plastové 
fľaše, lepidlo 

Motivácia: ,,Odmala sa učíme, odpad denne triedime." 

Priebeh: Sova Ela je súčasťou triedy, je ich kamarátka, prítomná v triede každý deň. Jedného dňa 
prichádza k deťom cez dvere v strome so škriatkami z lesa. Škriatkovia Nevedkovia sa sťažujú na 
neporiadok v lese. Sova Ela im chce ukázať zázračný stroj, ktorý dokáže roztriediť všetky nepotrebné 
veci. 1. Stroj pozostáva zo štyroch priesvitných nádob na farebných podkladoch - červená na kov, žltá na 
plasty, zelená na sklo a modrá na papier. Súčasťou stroja je priesvitná misa, v ktorej je zmiešaný odpad z 
rôzneho materiálu. V dolnej časti je kľuka stroja. 2. Otočte kľuku na stroji a vhoďte odpad do správnej 
nádoby. Napr.: otvárač na fľaše do červenej nádoby na kov, krabička od voňavky do modrej nádoby na 
papier atď. Tak postupujte so všetkým odpadom, kým ho všetok neroztriedite. Kľukou otočte vždy, keď 
budete vkladať odpad do príslušnej nádoby. 3. Škriatkovia Nevedkovia (4 deti s farebnými čiapkami) sa 
učia od detí triediť odpad. Farby čiapok sú ako farby kontajnerov. Deti im chcú ukázať, čo všetko ony 
vedia, ako sa v MŠ hrajú a aké sú šikovné. Sova Ela dá škriatkom 4 farebné knihy, ktoré majú škriatkovia 
odovzdať deťom. 4. Deti rozdeľte do 4 skupín. Každá skupina bude plniť úlohu, ktorú im sova Ela prečíta 
z knihy. a) v prvej knihe - V labyrinte nájsť cestu ku kontajneru, do ktorého vhodíme papier a noviny b) v 
druhej knihe - Vyfarbiť pozadie obrázka takou farbičkou, z akého kontajnera je výrobok zrecyklovaný c) v 
tretej knihe - Stláčaním a zrolovaním plastových fliaš ich pripraviť do príslušného kontajnera d) vo štvrtej 
knihe - Vytvoriť z plastových farebných vrchnákov zrecyklovaný výrobok - kabelku pre sovu Elu 
https://images.app.goo.gl/diAdos9upo6aPfL86 V závere aktivity si deti spolu s Elou a škriatkami 
zaspievajú pieseň o triedení odpadu, ktorú už poznajú. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_05_05_28_53_131.pptx 

/uploads/webform/3/1_2020_11_05_05_29_23_555.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_11_05_05_31_43_440.pdf 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Nechajme stromy dýchať 

Autor: Jana Šalapová 

Cieľ aktivity: Na elementárnej úrovni priblížiť deťom triedenie a recykláciu papiera a jej význam pre 
životné prostredie. 

Cieľová skupina: 3- až 6-ročné deti 

Minutáž: 15 - 30 min 

Pomôcky: Pomôcky k aktivite č. 1: maňuška ježka, hudba k hudobno-pohybovej hre: Ježko, novinový 
papier, vyrobený modrý kontajner z kartónovej krabice, lepidlo, maketa stromu na kartóne, baliaci 
papier, ceruzky / Pomôcky k aktivite č. 2: kniha Mária Ďuríčková: Janka a Danka v rozprávke, novinový 
papier, zošívačka, zošívačkou spojené dve dvojstránky novinového papiera na troch stranách, obliečky 
vankúša“, vyrobený modrý kontajner z krabice, CD prehrávač s hudobnými CD, pracovný list/ Pomôcky k 
aktivite č. 3: báseň: Priateľ strom, predmety v triede, vyrobený modrý kontajner – krabica, farebné cca 
1m dlhé šnúrky, noviny, obrázok recyklácie papiera, plastové alebo plyšové zvieratá, ktoré bývajú na 
strome príp. obrázky, pracovný list 

Motivácia: Každý rok stratíme na svete 13 miliónov hektárov lesov s rozlohou ešte väčšou, ako je 
napríklad rozloha Rakúska. Hlavný dôvod – papier. Od roku 1950 sa spotreba papiera zvýšila až na 367 
miliónov ton, čo je sedemnásobok pôvodnej produkcie. Zbavte sa závislosti od papiera a nechajte 
stromy dýchať. 

Priebeh: Edukačná aktivita JEŽKOV STROM: Aktivita č. 1 Edukačnej činnosti predchádza nácvik hudobno-
pohybovej hry, zorganizovanie zberu papiera na materskej škole, výroba modrého kontajnera na použitý 
papier v triede a namaľovanie stromu na veľký formát kartónu.  

Motivácia: 1. Deti posadíte do polkruhu na koberci, máte na ruke maňušku ježka a hovoríte hádanku 
,,Prechádza sa pod stromami, malý vankúš s ihličkami. Kto je to?“(ježko ) 2. Ukážete im maňušku ježka a 
porozprávate im príbeh o ježkovi, ktorý býval v lese pod krásnym listnatým stromom a ten ho chránil 
pred nepriaznivým počasím a zvieratkami, ktoré by mu chceli ublížiť. Jedného dňa, keď sa vrátil z 
každodennej vychádzky svoj strom nenašiel. Ostal po ňom iba pník. A tak prišiel k nám do materskej 
školy, či by sme mu nepomohli.  

Expozícia: 1. Rozprávate sa s deťmi ako by mohli pomôcť ježkovi, načo nám slúžia stromy, prečo ľudia 
vyrúbali strom, čo sa z dreva vyrába, čo máme z papiera, načo zbierame v MŠ starý papier, ukážete im 
vyrobený modrý kontajner, kto už doniesol papier do zberu a pod. Na elementárnej úrovni priblížite 
deťom recykláciu papiera prípadne ju deti pohybovou improvizáciou napodobňujú (nákladné auto, 
vysypanie v zbernom dvore, triedenie, mletie, miešanie s prímesami, vyvalcovanie nového papiera, 
sušenie, písanie na papier na počítači - výroba novín a časopisov). Navrhnete deťom, že ježkovi 
pomôžeme vyrobiť nový strom, ale najskôr sa pozriete, čo máte v modrom kontajneri.  

2. Deti vyberajú rôzny nimi použitý papier – pokreslené nepodarené výkresy, časopisy, noviny. S deťmi
skúmate, čo sa dá ešte s použitým papierom urobiť predtým ako ho odnesieme do zberu prípadne do
veľkého modrého kontajnera - ,, čítajú“, trhajú, vyhadzujú, krčia na guľu, ohadzujú sa nim.

3. Deti chytia svoju papierovú guľu do ruky a hovoria, čo im pripomína ten tvar (lopta, paradajka, jablko).
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4. Vyberiete maketu stromu a navrhnete deťom, aby svoje gule – jabĺčka prilepili ježkovi na strom, ktorý
bude mať v našej materskej škole a už mu ho nikto nikdy nevyrúbe.

Reflexia: Zahráte sa s deťmi HPH: ,,Ježko“ viď. príloha č.1 a) Na záver komunikujete s deťmi o pocitoch, 
ktoré im aktivita priniesla. Deti vediete k spontánnemu vyjadreniu ich názorov a skúseností súvisiacich s 
témou.  

Edukačná aktivita: JANKA A DANKA ZACHRAŇUJÚSTROM Aktivita č. 2. Edukačnej činnosti predchádza 
oboznámenie sa s knižkou Janka a Danka v rozprávke, nácvik uspávanky, zorganizovanie zberu papiera v 
materskej škole a výroba modrého kontajnera na použitý papier v triede. Motivácia: Deťom prečítate 
príbeh ,,O strome, ktorý mal tajomstvo“ viď. príloha č. 2 a). 

1. S deťmi sedíte na koberci v kruhu a po prečítaní príbehu s pomocou otázok deti reprodukujú obsah
príbehu. Rozprávate sa o tom, prečo chcel horár vyrúbať strom, načo chcel použiť drevo. Vysvetlíte im
postup ako sa z dreva vyrába papier.

2. Zahráte sa s deťmi edukačnú hru: ,,Chodím, hľadám, čo mám znať, poďte mi deti pomáhať. Po triede
sa prejdite, čo je z dreva/papiera nájdite!“ Deti hľadajú v triede predmety vyrobené z dreva/papiera a
dotknú sa ich.

3. Po skončení hry sa s deťmi porozprávate ako by mohli oni zachrániť stromy pred vyrúbaním – zberom
starého papiera do modrého kontajnera. Ukážete im vyrobený modrý kontajner, ktorý používate v triede
na starý papier a primeranou formou na elementárnej úrovni oboznámite deti s triedením a recykláciou
starého papiera. Deti recykláciu pohybovou improvizáciou napodobňujú - nákladné auto, vysypanie v
zbernom dvore, triedenie, mletie, miešanie s prímesami, vyvalcovanie nového papiera, sušenie, písanie
na papier na počítači - výroba novín a časopisov.

4. Deti si z krabice vyberú noviny, ktoré si akože vyrobili a rozmýšľate, čo by sa s nimi po prečítaní dalo
robiť / do ohňa, potrhať, poskladať si niečo, na zabalenie, do zberu.

5. Navrhnete deťom, aby z nich vyrobili pre Janku a Danku vankúše, na ktoré si môžu ľahnúť, keď budú
strážiť strom. Deti pokrčia noviny na guľu, naplnia vopred zošívačkou na troch stranách spojené dve
dvojstrany novín, obliečky vankúšov a opäť zošívačkou s pomocou učiteľky spoja štvrtú stranu viď.
fotodokumentácia

6. Vankúše položíte pred knižku ,,Janka a Danka v rozprávke“ a zaspievate si známu uspávanku.

Reflexia: Na záver môžete zaradiť vypracovanie pracovného listu viď. príloha č.2 b) - Deti môžu rozprávať
o svojich pocitoch z aktivity a zhodnotiť svoj pracovný list.

Edukačná aktivita: STROMY V LESE Aktivita č. 3. Edukačnej činnosti predchádza nácvik básne, piesne, 
zorganizovanie zberu papiera v materskej škole a výroba modrého kontajnera na použitý papier v triede. 
Motivácia 1. S deťmi sedíte v kruhu a zopakujete si báseň : ,,Priateľ strom“ viď. príloha č. 3 a. Po slohách 
si zopakujte obsah básne. 

Doplnkové aktivity: K aktivite č.1: Edukačnú aktivitu môžete s deťmi prevádzať aj na školskom dvore s 
dôrazom na priame pôsobenie prírodného prostredia na deti. Ježka môžu deti pomenovať a nájsť mu 
strom, o ktorý sa budú starať. V tom prípade papierové gule využijete na hod horným oblúkom do 
krabice – modrého kontajnera a po ukončení aktivity spoločne odnesiete použitý papier s krabicou do 
zberu v materskej škole. V prípade záujmu detí môžete v triede urobiť aj grafomotorické cvičenie: na 
veľký formát baliaceho papiera veľkými grafickými pohybmi nakresliť jablká pre ježka (viď. príloha č.1 b) 



K aktivite č.2: Edukačnú aktivitu môžete využiť na jeseň ako prezimovanie stromu v záhrade u Janky a 
Danky, na Deň Zeme, v apríli v mesiaci lesov. Pred výrobou vankúša (fotodokumentácia) si môžete na 
novinách zatancovať - deti improvizujú tanec na hudbu postavený na svojich novinách. Úlohou detí je, 
aby nevyšli z novín - tanečného parketu. Pri stíšení hudby si každé dieťa stále preloží noviny na polovicu. 
Vypadáva ten, kto prekročí svoj ,,tanečný parket”. Hru ukončíte vypadnutím všetkých detí.  

K aktivite č.3: Edukačnú aktivitu môžete obmeniť a to tak, že chlapci si poskladajú vojenské čiapky a 
dievčatá vyhľadajú v triede zvieratká, ktoré bývajú na strome (plastové alebo plyšové zvieratá, príp. 
obrázky). Z tiel dievčat vytvoríte na koberci strom, na ktorý položíme zvieratká a chlapci s čiapkami na 
hlavách pochodujú okolo stromu a spievajú pieseň. Vhodná je aj exkurzia do spaľovne príp. na pílu a 
výroba iných výrobkov zo starého papiera viď. Fotodokumentácia. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_27_58_457.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_12_489.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_21_156.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_30_38.docx 

Fotodokumentácia 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_46_941.docx 

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_27_58_457.docx
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_12_489.docx
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_21_156.docx
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_30_38.docx
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_06_01_28_46_941.docx


Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Výroba vianočného svietnika z recyklovaných materiálov 

Autor: Alexandra Kovárová, Mallého 10, 909 01 Skalica, MŠ Skalica, Dr. Clementisa 59, 
909 01 Skalica, EP Hviezdoslavova 

Cieľ aktivity: Oboznámiť sa s pojmami/zopakovať si pojmy recyklácia, kompostovanie, oboznámenie sa s 
pojmom zero-waste. Navrhnúť, ako môže dieťa v rodine prispieť k recyklácii a znižovaniu množstva 
odpadov. 

Cieľová skupina: 5- až -6 ročné deti 

Minutáž: motivácia a rozhovor: 10 - 15 min následná realizácia podľa počtu detí a ich schopností 

Pomôcky: variant A (výroba samotného svietnika): réva (vetvičky viniča) alebo vetvičky zo stromov, 
nožnice, prírodný špagát, prírodniny (šípky, hloh...), sklený pohár od nízkeho jogurtu, tavná pišťoľ (po 
odstránení lepidla z výrobku sa dá kompostovať). Variant A+( výroba sviečky z vosku): predchádzajúci 
materiál, včelí vosk, bavlnený knot, vonná silica, ekotrblietky alebo drobné prírodniny na ozdobu 

Motivácia: Úryvok z knihy Gerda od autora Adriana Macha, kde sa malá stratená veľryba Gerda chcela 
skamarátiť s chobotnicou, ale tá bola v strese z toľkého odpadu, mala málo chápadiel a nemala na Gerdu 
čas. 

Priebeh:  Prečítajte deťom úryvok príbehu, rozviňte debatu, odkiaľ sa asi v mori berie toľko odpadu a 
prečo sa tam vlastne dostáva - zopakujte si s deťmi pojmy recyklácia (+príklady), kompostovanie (+ 
príklady), oboznámte deti s novým pojmom zero-waste (produkcia minimálneho odpadu a ako môžu 
deti prispieť (plastové fľaše „pitíčka"- sklené fľaše, plastové vrecká v obchode na každú hlúposť - plátené 
vrecká, kupovanie stále nových hračiek - výmena alebo darovanie...)  

Oboznámte deti so samotnou aktivitou - výrobou vianočného darčeka /svietnika pre rodičov alebo 
starých rodičov, ktorý sa dá opakovanie používať (RE-USE) a po odstránení lepidla skompostovať a sklo 
buď odhodiť do kontajnera alebo po prevarení znovu použiť - čiže z darčeka nezostane odpad (réva sa 
ale napr. kompostovať veľmi neodporúča kvôli chorobám a škodcom). 

 Výroba Variant A: deti si volajte k sebe podľa ich schopností (3-4 deti) a nastrihané vetvičky na 10-15 cm 
zväzujte k sebe uzlíkmi do tvaru štvorca alebo obdĺžnika aspoň v dvoch-troch radoch (viď foto), 
naaranžujte prírodniny a sklenú nádobku a vložte sviečku. Môžete si vyrobiť aj vlastný baliaci papier.  

Výroba Variant A+: - svietnik vyrobte podľa predchádzajúceho návodu - porozprávajte sa s deťmi o 
včelách, ich prospešnosti a o ich produktoch - oboznámte deti s tým, že sviečku si vlastnoručne vyrobíte 
práve z jedného ich produktu - postupujte podľa návodu na výrobu sviečky (táto časť aktivity je na 
učiteľovi), deti si dozdobia povrch sviečky drobnými prírodninami alebo ekoflitrami  

Na záver je priestor na zopakovanie, kam patrí aký odpad podľa farieb - zopakujte si nové pojmy z 
aktivity - na záver sa s deťmi porozprávajte o tom, aký mali pocit pri výrobe vlastnoručne vyrobeného 
darčeka, ako sa pri tom cítili a akú očakávajú reakciu. 
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Fotodokumentácia 



Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Divadlo u Múdrej sovy 

Autor: Júlia Šingerová 

Cieľ aktivity: Viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu. 

Cieľová skupina: Predškolský vek 

Minutáž: cca 20 - 30 min 

Pomôcky: Plošné bábky – víla Jazmínka a škriatok Oliver, zalaminované obrázky predmetov, kontajnery z 
farebného papiera, IKT tabuľa, notebook, pastelky, pracovný list 

Motivácia: Deti motivujte pomocou plošných bábok víly a škriatka, ktorí zavítajú medzi deti. Víla a 
škriatok rozdajú deťom obrázky, na ktorých sú nakreslené predmety: PET fľaša, téglik od jogurtu, PET 
vrchnáčik, plastová taška, obal od šampónu, noviny, zošit, kartón, papierová taška, plechovka od 
kompótu, viečko od jogurtu, hliníkový obal od čajovej sviečky, sklenená fľaša, fľaša od kečupu, rozbité 
sklo napr. z okna, obal od mlieka, klince, plechovka od nápoja. Obrázok dáte každému dieťaťu a následne 
sa ho prostredníctvom bábok opýtate, čo je na obrázku nakreslené a do ktorého kontajnera by ten 
predmet vhodili. Na odpovede detí nereagujte, to či odpovedali správne si vyvodia z videa. Link na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=x6W43rcy-uc (Divadlo je spracované na námet rozprávky: 
Neporiadok v lese, z knihy: Víla Jazmínka a škriatok Vendelín Ako spolu zachránili les od Zuzany 
Csontosovej). 

Priebeh: Video pustíte cez IT tabuľu, deti pozorne pozerajú a počúvajú. Po pozretí videa vyzvete deti k 
tomu, aby správne priradili predmet, ktorý majú na obrázku ku kontajneru do ktorého patrí. Farebné 
kontajnery sú umiestnené na tabuli. Detí sa pýtate a následne zisťujete aké mali vedomosti o triedení 
odpadu pred tým ako si rozprávku pozreli a čo nové sa dozvedeli po pozretí rozprávky. 

Doplnkové aktivity: Deti usaďte k stolom a každému dieťaťu dajte PL – Nájdi dvojicu. Úlohou detí je 
nájsť správnu dvojicu a spojiť ju. Aktivitou zisťujete, ako deti počúvali a sledovali rozprávku, koľko si z nej 
zapamätali. V rozvíjajúcej úlohe je zaradená aj problémová úloha, nakoľko škriatok Oliver nepovie, čo sa 
recykláciou kovov dá znova vyprodukovať, pozorujete ako danú úlohu vyriešia, ako si riešenie 
odôvodnia. (PET fľaša – fleecová mikina, plechovka - bicykel, noviny – toaletný papier, sklenená fľaša – 
pohár) 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_40_777.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_48_846.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_59_45.pdf 
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https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_40_777.pdf
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_48_846.pdf
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_10_05_26_59_45.pdf


Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Interaktívne divadlo pre detského diváka

Autor: Mgr. Linda Pittnerová 

Cieľ aktivity: Environmentálne vzdelávať deti v oblasti separovania odpadu na pozadí rozprávkového 
príbehu. 

Cieľová skupina: Predškolský a mladší školský vek 

Minutáž: 40 - 60 min 

Pomôcky: Kulisy, kontajnery, plast, kov, papier, sklo, bábky, divadelné svetlá s filtrami, netradičné 
hudobné nástroje a iné... 

Motivácia: Nememorovať - hrať sa, byť súčasťou príbehu, ktorý učí skúsenosťou sám... 

Priebeh: Interaktívne divadelné predstavenie. 

Doplnkové aktivity: Bilingválne, jazykové, výtvarne, hudobné, matematické, dopravné, prosociálne a 
iné... 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_14_10_24_49_248.docx 
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https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_14_10_24_49_248.docx


Téma: PLASTY 

Názov aktivity: Výzdoba šatne z plastového odpadu 

Autor: Andrea Filová 

Cieľ aktivity: Viesť deti k skúmaniu človekom upravených materiálov: plasty, sklo, kovy, textil a pod. Na 
základe rozpoznávania rôznych materiálov viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu 
odpadu, recyklácií 

Cieľová skupina: 3 – 5 ročné deti 

Minutáž: 2 dni 

Pomôcky: Igelitové tašky, odpad, ktorý deti s radosťou triedili, temperové farby, štetce, nožnice, 
papierové rolky, škatule od čaju, lep 

Motivácia: Motiváciou bolo využitie odpadového materiálu, plastov a ich premena na niečo užitočné a 
skrášľujúce. Práve preto sme si takýmto spôsobom vyzdobili našu šatňu a vyrobili Pani Jeseň z odpadkov. 

Priebeh: 1. V triede nenásilnou formou navoďte tému recyklácie a triedenia odpadu. 2. Následne 
motivujte deti k tomu, aby jeden deň zbierali všetok odpad a následne ho priniesli do MŠ/ZŠ. 3. 
Následne začnite rozhovor, čo všetko deti za jeden deň nazbierali, koľko odpadu sa vyprodukuje v ich 
rodine a pod. 4. Odpad roztrieďte do bežných kategórii (plast, sklo, papier...) 5. Z odpadu zhotovte 
výzdobu, názornú pomôcku: naplňte modrú igelitovú tašku odpadom - oblak *nalepte naň špagát, 
použité rukavice, ktorých je v tejto Covid situácii pomerne dosť - dážď *namaľujte temperovými farbami 
papierovú rolku urobte do nej diery *nastrihajte použitú zelenú plastovú fľašu, natrhajte použitú zelenú 
igelitovú tašku *napichajte rozstrihané kusy tašky a fľaše do rolky - strom *naplňte farebnú igelitovú 
tašku odpadom - telo postavy, igelitové vrecko - tvár *z papierových roliek zhotovte krk a ruky *na 
igelitové vrecko prilepte vrchnáky z pet fliaš a ústa z farebného papiera 

Fotodokumentácia 
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Téma: KOMPOSTOVANIE 

Názov aktivity: Kompostér z PET fľaše 

Autor: Lenka Zimková 

Cieľ aktivity: Vedieť správne kompostovať a uvedomiť si, že aj kompostovanie je triedenie odpadu. 

Cieľová skupina: 5 - 6 ročné deti 

Minutáž: 45 min 

Pomôcky: obrázky uvedené v prílohách, kompostér, prírodný materiál, listy, tráva, voda, príborový nôž, 
doska na krájanie, pet fľaša, hlina, palička, noviny, bio odpad (šupka z banánu, ohryzok z jablka, šupka z 
mandarínky, vaječné škrupinky,....) jednorazové alebo látkové rúško, plechovka, mikroténová taška, 
kameň, sklenená fľaša 

Motivácia: Ukážte deťom obrázok kompostéra, spýtajte sa ich či vedia čo to je a na čo to slúži. 

Priebeh: V školskej záhrade ukážte deťom obrázok kompostéra (ak máte kompostér, ukážte im ho) 
diskutujte o ňom. Ukážte deťom obrázok priebehu kompostovania a vysvetlite im to (príloha č. 1). 
Vyložte na stôl rôzne druhy odpadu (aj takého, čo tam nepatrí vrátane rúška) a s deťmi vytrieďte, čo tam 
patrí a čo nie. Položte deťom otázku, či tam patrí aj rúško, prečo nie a ako ho správne vyhodiť (zabaliť do 
mikroténového vrecka a vyhodiť do koša). Povedzte deťom, aby našli v záhrade niečo, čo patrí do 
kompostéra (tráva, opadané lístie, konáriky, šišky, suché kvety,...). Spoločne zhodnoťte, či je to správne. 
Vyrobte s deťmi kompostér z priesvitnej PET fľaše (príloha č. 3). Bioodpad nakrájajte na menšie časti. 
Prebytočný materiál (ktorý tam patrí) s deťmi vyhoďte do kompostéra. Hotový minikompostér (príloha č. 
2) zoberte do triedy a priebežne sledujte, čo sa deje vo vnútri.

Doplnkové aktivity: Hrabanie lístia a trávy v školskej záhrade, čistenie vyvýšených záhonov, strihanie 
uschnutých kvetov v okrasnej záhradke, vytrhávanie buriny (podľa podmienok materskej školy) a 
následné vyhodenie do kompostéra. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_10_24_02_42_45_10.docx 
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Fotodokumentácia: 



Téma: KOMPOSTOVANIE 

Názov aktivity: Školský projekt - zábavné kompostovanie 

Autor: PaedDr. Iveta Grigeľová, Mgr. Zuzana Eleková, Materská škola, Strážske 

Cieľ aktivity: Svojpomocne spracovať biologický odpad na školskom pozemku, oboznámiť detí so 
správnym návykom pri nakladaní s odpadmi, spracovať biologický odpad priamo v mieste vzniku 
kompostovaním 

Cieľová skupina: 3- až 6-ročné deti 

Minutáž: 10 - 15 min v triede; 30 - 40 min na školskom dvore 

Pomôcky: v triede: interaktívna tabuľa, dataprojektor, pracovný list, detské kocky, detské plastové 
ovocie a zelenina, konáre, listy, plastové fľaše, tetrapak, papier, sklo, textil. Na školskom dvore: detské 
záhradné náradie, detský fúrik, organický odpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia), pokosená tráva, 
lístie a drevený kompostér (otočný) 

Motivácia: Deti motivujte vizuálnou ukážkou vo forme prezentácie na interaktívnej tabuli. 

Priebeh:  Pokračujte rozhovorom o ďalšom využití pokosenej trávy a nahrabaného lístia. Snažte sa deti 
nabádať nielen k odpovediam - kŕmenie zvierat resp. tvorba umeleckého diela za pomoci využitia 
prírodnín, ale aj (nakoľko v meste a okolí prebieha odovzdávanie kompostérov pre domácnosti) k 
odpovediam o tvorbe kompostu.  

Hlavná časť (uskutočnená v hernej časti triedy) - vytvorte si s deťmi v triede „plastový kompostér zo 
stavebnice" na vopred určenom mieste - tzv. triednom kompostovisku. Na vyznačenej ploche pripravte v 
triede „odpad" - plastové ovocie a zeleninu, konáre, listy, plastové fľaše, tetrapak, papier, sklo, textil. 
Úlohou detí je vybrať len taký odpad, ktorý je možné dať do kompostu. Nabádajte deti k zdôvodneniu 
svojho výberu. Čo patrí do kompostu - všetok organický odpad zo záhrady a domácnosti napr. listy, 
tráva, podrvené konáre, zvyšky ovocia, zeleniny, zemiakové šupky, drvený popol a v malom množstve aj 
obaly z recyklovaného papiera. Čo nepatrí do kompostu - zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo, 
plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá, trus mäsožravých zvierat.  

Hlavná časť (praktická časť na školskom dvore, v zadnej časti) - Školská aktivita - Jesenné upratovanie 
spojené s tvorbou kompostu v otočnom kompostéri. Drevený kompostér uložte na tienisté miesto 
chránené pred vetrom, ktorý bude v kontakte s pôdou a na prístupnom mieste. Úlohou detí je pomocou 
detského záhradného náradia pomôcť upratať školský dvor a naplniť kompostér lístím a trávou. Vašou 
úlohou je zabezpečiť organický odpad z kuchyne - šupky zo zeleniny a ovocia (nie varené). Škôlkarský 
kompostér pozostáva z pokosenej trávy, lístia a ovocia a zeleniny (šupky), ktoré budete polievať 4 - 6 
týždňov. Po uplynutí tohto časového intervalu je potrebné „mladý" kompost v otočnom kompostéri  
„pretočiť". Keďže deti v materskej škole nemôžu používať náradie, ktoré nie je vhodné pre bezpečnosť 
ich práce - sekanie, lámanie a strihanie materiálu vykonávajú oslovení rodičia. Po uplynutí časového 
intervalu chodia deti s učiteľkou sledovať vývoj kompostu a polievať ho, aby nevyschol. Vyzretý kompost 
je hnedej až tmavohnedej farby drobnej štruktúry, ktorý nezapácha. Tento kompost materská škola 
využíva pri výstavbe a doplnení záhonov na pestovanie byliniek v areáli materskej školy.  

Záver: Pripomeňte deťom tvorbu kompostu a deti následne hodnotia aktivity v triede a na školskom 
dvore. Potom roznášajte kompost okolo byliniek a záhonov. Deti svoju aktivitu hodnotia a pomenúvajú 
časti kompostu resp. informujú ako sa o kompost starali. 

Doplnkové aktivity: Práca s pracovným listom Práca na interaktívnej tabuli s dotykovým perom 
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Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_10_26_09_25_37_166.docx 

Fotodokumentácia 

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_10_26_09_25_37_166.docx




Téma: KOMPOSTOVANIE 

Názov aktivity: Kompostovisko 

Autor: Bc. Natália Kobelárová 

Cieľ aktivity:  Prostredníctvom kooperatívnej spoločenskej hry vzbudzovať prirodzene záujem o prírodu, 
upevňovať vedomosti o triedení odpadu a jeho opätovnom využití prostredníctvom kompostovania. 

Cieľová skupina: 5 + 

Minutáž: 35 - 60 min 

Pomôcky: hrací plán vytlačený vo formáte A3 (zalaminovaný), farebne rozlíšené figúrky dážďoviek 6x, 
hracia kocka s farebnými plochami, laminovaný obrázok kompostoviska, nádoby na triedený odpad 
(nafarbené tégliky od jogurtov), laminované kartičky odpadu a vetra, pravidlá hry 

Motivácia: Na 1 kg nami vyprodukovaného biologického odpadu je potrebných 2 kg dážďoviek. 

Priebeh: 1. Na stôl pripravte hraciu plochu a všetky súčasti hry 2. Určite hráčov, ak je počet vyšší, 
vytvorte dvojice hráčov 3. Vysvetlite pravidlá hry 4. Hrajte s deťmi hru 5. Dbajte na dodržiavanie 
pravidiel a správnosť hrania 6. Vyhodnoťte výsledok spoločenskej hry, poďakujte za spoluprácu, 
nezabudnite deťom pripomenúť, že spolu dokážeme viac. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_08_09_40_21_768.pdf 
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https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_08_09_40_21_768.pdf




Fotodokumentácia 



Téma: MORIA/RIEKY/OCEÁNY 

Názov aktivity: Námorníci pomáhajú veľrybe Matilde a jej kamarátom

Autor: Andrea Gaďourková 

Cieľ aktivity: Naučiť deti triediť odpad a objasniť im význam triedenia odpadu aj v mori a oceáne, 
rozvíjať environmentálne cítenie a upevňovať poznatky o význame vody pre život. 

Cieľová skupina: 5- až 6-ročné deti 

Minutáž: 30 - 45 min 

Pomôcky: obálka s príbehom, 3 lode (žltá, modrá, zelená) z kartónov a odpadového materiálu, ktoré 
vytvoria deti počas ranných hier (príloha), siete z nevyužívaných záclon alebo plachiet, modrá plachta 
alebo modrý krepový papier, maketa veľryby Matildy, makety morskej fauny a flóry, odpadky - plastové 
poháre, taniere, mikroténové vrecká, slamky, sklenené fľaše, poháre, papierové vreckovky, papierové 
obaly z potravín, pracovné listy, nožnice, tyčinkové lepidlo, farbičky 

Motivácia: Aby deti využívali vodu čo najúčinnejšie a chránili ju ako súčasť životného prostredia, musia 
najprv pochopiť a porozumieť zákonom, ktoré určujú jej správanie v prírode. Deti poznávajú vodný svet 
prostredníctvom jednoduchých pokusov a príbehov veľryby Matildy. 

Priebeh: 1. časť Zavoláte deti riekankou na koberec, kde ste predtým vytvorili pomocou modrej plachty 
a odpadkov „Znečistený oceán.“ Na dne oceána leží obálka s nápisom: „Pre deti.“ „Poďte deti, poďte k 
nám, niečo tajomné tu pre vás mám. Našla som tu tento list, musíte hneď za mnou prísť. Veľryba 
Matilda musela rýchlo preč odplávať a ja vám jej príbeh idem teraz porozprávať.“ Usadíte deti na 
koberec okolo oceánu a prečítate deťom príbeh Matildy, ktorý je ukrytý v obálke.  

„Milé deti, raz skoro ráno, keď som ešte spala svojim sladkým spánkom, snívajúc o voňavom planktóne, 
sa to stalo. Zo všetkých svetových strán začalo ku mne doliehať volanie o pomoc. Pomoooooooooc!!! 
Zúfalý krik ma hneď prebudil, otvorila som oči a vtom som to zbadala. Všade okolo mňa plávali čudné 
veci. Pochádzali z ríše na pevnine. Biele kolieska rôznych veľkostí, ktoré ľudia nazývajú plastové taniere 
na jedno použitie. Paličky rôznych farieb - vraj slamky, sa mi zapichávali pod plutvy. Priesvitné čudá, 
ľuďmi nazývané – plastové fľaše, robili kotrmelce všade okolo mňa a vírili morský piesok. Moji kamaráti – 
rybky, chobotnice, kraby, sépie, korytnačky vystrašene plávali a pobehovali hore – dolu. Odpadu bolo 
stále viac a viac, úplne pokryl dno oceánu, že nebolo vidieť zrnko piesku. Rýchlo som zvolala „Morskú 
radu“ a tam sme sa dohodli, že musíme znečistený oceán rýchlo opustiť. Bolo nám všetkým do plaču, 
lebo toto miesto bolo našim domovom. Napadlo ma, že poprosím vás, milé deti, či by ste nám dokázali 
pomôcť, aby sme sa sem mohli vrátiť. Držím vám palce, Vaša veľryba Matilda.“  

Po skončení príbehu dávate deťom otázky a smerujete ich, aby nad problémom rozmýšľali a hľadali 
riešenia ako problém vyriešiť: - Prečo bola Matilda smutná a musela odísť? (oceán bol plný odpadkov…) 
Kto urobil v oceáne taký neporiadok? (neporiadni ľudia, deti…) Čo by malo byť v oceáne namiesto 
odpadkov?....(ryby, chobotnice, mušle...)  Ako môžeme Matilde a jej morským kamarátom pomôcť? 
(vyčistiť oceán od odpadkov…) My žijeme na pevnine, kam dávame odpadky? (do smetných nádob...) 
Mnohé druhy odpadov môžeme opäť využiť – recyklovať a tým chrániť prírodu. - Viete, že keď odpad 
vytriedime, tak ho môžeme opäť využiť a vyrobiť z neho nové veci? Už sme si hovorili, že odpad triedime 
a dávame ho do farebných smetných nádob. Pamätáte si akú mali farbu? (žltú, modrú, zelenú) 

Navrhnete deťom, aby Matilde pomohli. Rozdelíte deti do 3 skupín. Každá skupina dostane svoju loď, 
ktorú si deti vytvorili z odpadového materiálu počas ranných hier alebo na predchádzajúcej aktivite. 
Lode umiestnite okolo oceánu na koberec. Spoločne si zopakujete ako sa triedi odpad (deti majú 
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poznatky z predchádzajúcich aktivít) a podľa toho si lode pomenujete. 1. Žltá loď – Plastika (plasty) 2.  
Zelená loď – Sklienka (sklo) 3. Modrá loď – Papiernička (papier) Keď sú deti rozdelené k lodiam, pasujete 
ich na námorníkov. Všetci námorníci musia zopakovať po vás námornícky sľub. „My sme malí námorníci, 
plavíme sa vo dne, v noci. Sľubujeme, že nikdy nenecháme kamaráta bez pomoci. Vyčistíme oceán a 
dáme odpadky preč, Matilda sa môže zase vrátiť rýchlo späť!“ Každá posádka dostane svoju rybársku 
sieť z plachty, do ktorej bude zbierať odpadky. Hlavnou úlohou detí je zbierať len tie odpadky, ktoré 
patria do smetnej nádoby, ktorá má rovnakú farbu ako ich loď. Námorníci si dávajú pozor, aby sa 
nezrazili. Keď je oceán vyčistený a odpadky pozbierané, sadnú si všetci námorníci pred svoju loď. 
Jednotlivo vyzvete každú posádku lode, aby ukázala ostatným námorníkom obsah svojej siete. Ak sa 
posádka pomýlila a má v sieti predmet, ktorý tam nepatrí, ostatní námorníci jej poradia a pomôžu. 
Poďakujete sa námorníkom za pomoc riekankou: „Ďakujem vám moji milí, krásne ste to vyčistili. Matilde 
hneď správu dám, že sa môže s rybkami vrátiť k nám.“ Zoberiete maketu veľryby Matildy a položíte ju na 
hladinu oceánu.  

2. časť: „Žltá, modrá, zelená, vieme, čo to znamená.“ (pracovný list – overovanie a utvrdzovanie
poznatkov). Pomôcky: pracovné listy, lepidlo, nožnice. Úloha: Správne priradiť a nalepiť kartičku s
odpadom k farebnému odpadkovému kontajneru. Priebeh aktivity: Námorníkov vyzvete, aby svoje lode
zakotvili do prístavu a presunuli sa na pevninu k stolíkom, kde ich čaká ešte jedna úloha. „Odpad v
oceáne ste správne roztriedili do lodí. Na pevnine triedime odpad do farebných kontajnerov. Vašou
úlohou je vystrihnúť kartičky na pracovnom liste a každú kartičku priradiť a nalepiť k správnemu
kontajneru. Záver: Spoločne s deťmi zhodnotíte obe aktivity. Deti pochválite, povzbudíte a vyzvete ich k
sebahodnoteniu, aby povedali, čo sa im najviac páčilo.

Doplnkové aktivity: V prílohe nájdete aj iné aktivity zamerané na rozvíjanie environmentálneho cítenia a 
upevňovanie poznatkov o význame vody pre život. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_05_01_08_41_347.docx 

Aktivita ocenená v kategórii 
Materské školy

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_05_01_08_41_347.docx


Fotodokumentácia 



Téma: MORIA/RIEKY/OCEÁNY 

Názov aktivity: Príbeh O fľaške, ktorá preplávala oceán 

Autor: Denisa Turčanová 

Cieľ aktivity:  Pochopiť význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka, oboznámiť sa s problematikou 
znečistenia morí, oceánov a riek. 

Cieľová skupina: 4 - 5 ročné deti 

Minutáž: 40 min 

Pomôcky: príbeh, doplnkové aktivity - interaktívna tabuľa, pracovný list, puzzle 

Motivácia: Každý rok skončí v oceánoch približne 8 miliónov ton plastov. Ťažko si predstaviť, koľko je 
vlastne tých 8 miliónov ton, ale je to omnoho viac ako vážime my všetci čo žijeme na Slovensku 

Priebeh: 1. Deti usaďte na koberec a prečítajte im príbeh o Fľaške, ktorá preplávala oceán - deti 
zapájajte do príbehu otázkami.  

Doplnkové aktivity: Po prečítaní príbehu pokračujte v rozvíjajúcich aktivitách, nadviažte rozhovor s 
deťmi na tému 1. Čo by sa stalo keby? - napr. čo by sa stalo keby Fľašku nikto neodhodil? Čo by sa stalo 
keby Fľaška nestretla korytnačku, keby zostala na morskom dne? Čo by sa stalo, keby ju Hanka nezdvihla 
zo zeme? Keby sa nedostala do kontajnera na plast ale do obyčajného smetiaka?  

2. Aktivita: Kam patrí? - deti odpovedajú na otázky - kam patrí použitá plastová fľaša? Plast, vrece?
pneumatika? chemikálie? sklenené fľaše? staré noviny? - deti ponechajte voľne diskutovať a nachádzať
odpovede

3. Aktivita: Hádaj podľa hmatu – do nepriehľadného vreca uložte rôzne predmety, deti postupne
hmatom skúšajú uhádnuť z čoho je daná vec vyrobená, z akého materiálu a na čo slúži. Skúšajú
zodpovedať aj otázku, ako s danou vecou naložíme ak už nie je potrebná, kde ju dáme? vyhodíme?

4. Aktivita: Deti usaďte pred IT a postupne sa striedajú - pokúšajú sa poskladať obrázok zo 4 -6 častí v
danej téme PUZZLE online: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15a9e1a3233a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=254b253f1ea5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3aa7833b257f

5. pracovný list Čo nepatrí do mora- rozdajte deťom pracovný list alebo použite interaktívnu tabuľu. Deti
v pracovnom liste zakrúžkujú čo nepatrí do mora a svoj výber sa pokúsia odôvodniť. Rovnako postupujú
pri interaktívnej tabuli v programe, deti sa pri tabuli prestriedajú.

6. Aktivita Časová postupnosť príbehu- nakreslite jednotlivé etapy príbehu napr. do 4 obrázkov,
požiadajte deti, aby obrázky uložili podľa postupnosti deja

Prílohy: /uploads/webform/3/1_2020_11_09_11_04_07_347.odt 
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15a9e1a3233a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=254b253f1ea5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3aa7833b257f
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_09_11_04_07_347.odt


Fotodokumentácia 



Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Hod do koša 

Autor: Mgr. Eva Adamcová, PhD. 

Cieľ aktivity: Skúmaním spoznať rozhodujúce vlastnosti materiálov: papier, plast, kov, sklo. Pre 
urýchlenie správneho triedenia sa orientovať podľa znakov na obaloch výrobkov.  

Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ 

Minutáž: 20 - 30 min 

Pomôcky: PL so schémou áno/nie v prílohe - Príloha 1 Schéma triedenia, kus papiera, plastu, kovu a 
skla – vhodné využiť čokoľvek z triedy (ide o poznávanie materiálov), magnetka, obal z materiálov 
papier, plast, kov, sklo (s označením „šípkovým trojuholníkom“), lepiaca páska, separačné koše, HRA 
DOBBLE v prílohe - Príloha 2 Hra Dobble Triedenie odpadu podľa symbolov na obale 

Motivácia: Pripravená hra DOBBLE – Mám pre vás novú hru, čo myslíte, čo je na obrázkoch? Videli 
ste už niekedy niečo také? Kde? 

Priebeh: 

1. Začnite rozhovor o hre Dobble, ktorú ste deťom priniesli. Ukážte niektorú z kartičiek s
obrázkom (panáčika s košom, liekov, bioodpadu, textilu, oleja) vybranému žiakovi a spýtajte
sa ho, aký obrázok vidí. Takto prejdite všetky typy obrázkov. Veďte rozhovor o kontajneroch
a odhadzovaní odpadkov do koša – textilu, liekov, elektroodpadu, bioodpadu, oleja.

2. Následne prejdite k diskusii o farebnosti obrázkov – aké farby sa opakujú na ostatných
trojuholníkových obrázkoch? Žltá, červená, modrá a zelená. Čo myslíte, prečo? Kde sa
stretávame s takými farbami? Prejdite k separačným košom. Veďte ďalej rozhovor o tom, čo
ešte žiaci o separovaní vedia.

3. V triede postupne po jednom požiadajte žiakov, aby si vybrali čokoľvek z triedy (napríklad
z desiaty, zo školskej tašky alebo triedy ako takej) a porozmýšľali, do ktorého koša by to v
prípade vyhadzovania umiestnili. Tu prídete na to, že vychádzajú z vlastnej doterajšej
skúsenosti (bohatšej alebo slabšej) alebo z ich prekonceptov a pri niektorých materiáloch
zastanú. Tie si nechajte vpredu odložené bokom.

4. Rozpoznané materiály si môžete postupne priliepať na vrchnák koša. Tak sa môžu žiaci počas
roka hmatom vždy uistiť, či správne separujú.

5. Následne sa vráťte k neroztriedeným materiálom a ponúknite im vedeckú pomôcku - vyberte
schému v prílohe 1. Môžete ju presvietiť na tabuli alebo vytlačiť.

6. Žiaci pomocou výrokovej logiky – odpovede áno/nie, prichádzajú na materiál, z ktorého je
výrobok.

7. Dolepte takto zistené obaly (resp. materiály, predmety) na vrchnáky košov.
8. Na kôš kovy nalepte aj magnetku, ktorou si budú skúšať aspoň tie kovové obaly, ktoré sú

zmagnetizované.
9. Takto si deti skúšajú poznávanie materiálov, pokiaľ ich to baví.
10. Zvyšné obaly, ktoré sa nepodarilo vlastnou skúsenosťou, ani schémou správne odseparovať,

podrobte ďalšiemu skúmaniu. Prejdite k značkám na obaloch. Panáčik – obal treba hádzať do
koša, Zelený šípkový kruh – informácia o likvidácii odpadov, Trojuholníkové šípkové značky –
podľa symbolov na stránke triedime.sk. Podľa farebnosti v hre Dobble vedia určiť správnu
separačnú nádobu a tým svoje vedecké skúmanie overiť.

11. Žiakov upozornite, aby si každú prácu so schémou skúsili potvrdiť aj znakom z hry v Dobble.
12. Zahrajte sa samotnú hru Dobble Triedime odpad. Hra je postavená na princípe farebnosti

košov, tzn. symbol, ktorý hádžeme do modrého koša je modrý; symbol, ktorý hádžeme do
žltého koša je žltý; symbol, ktorý hádžeme do zeleného koša, je zelený; symbol, ktorý
hádžeme do červeného koša, je červený. Medzi symbolmi sú aj obrázky znázorňujúce
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separovanie elektroodpadu, liečiv, olejov, textilu, bioodpadu. Deti vedieme k menej 
konzumnému spôsobu života a správnemu separovaniu. Symboly sú okrem toho aj s číslom, 
aj popisom, aj bez... Je to len kvôli variabilite používania týchto znakov na obaloch výrobkov. 
Zaradila som aj značku C/.... tzv. kompozit. Písmeno C hovorí o obale zloženom z viacerých 
materiálov, za lomítkom sa udáva písomné označenie materiálu, ktorý prevláda, tzn., že ho 
môžeme vložiť do nádoby s príslušným označením. POZN. niektoré obce majú žltú separačnú 
nádobu na plasty, kovy a tetrapaky. Hra dobble je vhodná aj pre nich. Stačí žiakom vysvetliť, 
že si majú na zberných nádobách vždy všímať popis. 

Doplnkové aktivity: 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_12_10_40_34_528.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_12_10_40_43_615.pdf 

Aktivita ocenená v kategórii 
Základné školy

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_12_10_40_34_528.pdf
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_12_10_40_43_615.pdf
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Dajme veciam druhú šancu 

Autor: Eva Banasová 

Cieľ aktivity: Vedieť posúdiť využiteľnosť materiálu určeného na vyhodenie. 

Cieľová skupina: Žiaci 1. stupňa ZŠ (aj starší). 

Minutáž: 2 x 45 min 

Pomôcky: staré tričko alebo tielko určené na vyhodenie, dobré nožnice, farby na textil, štetce, 
ozdoby podľa fantázie 

Motivácia: Ak si ma nechceš obliecť, vezmi ma aspoň na nákup. 

Priebeh:  

1. Dajte deťom za úlohu priniesť staré tielko alebo tričko.
2. Diskutujte s deťmi o tričku, ktoré priniesli, prečo je určené na vyhodenie.
3. Na svojom tričku ukážete deťom ako postupovať. Deti pracujú súčasne s vami.
4. Odstrihnete rukávy.
5. Odstrihnete a zväčšite výstrih na tričku (pri tielku krok 4,5 preskočíte).
6. Odstrihnete spodnú zošitú časť na tričku cca 2 cm (iba šev).
7. Preložíte tričko tak, aby bol spodok trička rovný, pripravený na strihanie. Môžete použiť

špendlíky, aby sa vám tričko nešmýkalo.
8. Na spodnej časti trička striháte pásiky asi 2 cm široké a asi 10 cm dlhé, po celej šírke trička

(pri strihaní môžete pomôcť hlavne mladším žiakom, ak to nezvládajú).
9. Beriete po dva pásiky, ktoré sú oproti sebe a postupne z nich viažete uzlíky. Na každých

dvoch pásikoch - dva uzlíky. Dbáte na to, aby bol uzlík pevne stiahnutý, aby nevznikali veľké
medzery (diery).

10. Do vnútra, medzi dve strany trička, si vložíte papier (novinový alebo iný odpadový), ktorý
zabráni pretlačeniu farby na druhú stranu. Spodná časť už je pevná zauzlená.

11. Podľa vlastnej fantázie farbíte. Buď obdĺžnik, kde niečo napíšete, alebo nakreslíte, alebo to,
čo je deťom blízke. Nechajte ich tvorivosti voľný priebeh.

12. Výtvor necháte vyschnúť do druhého dňa, kedy bude pripravený na používanie.

Doplnkové aktivity: Povedz príbeh o svojom tričku. Čo všetko tvoje tričko zažilo? Čo ho čaká, ak mu 
nedáme druhú šancu? Čo ho čaká teraz, ak mu dáme druhú šancu? Prečo je dobre dať veciam druhú 
šancu? Aké výhody to má pre nás? Vytvor príbeh Cesta trička ku taške. 
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Prílohy 



Fotodokumentácia 



 
 

 



Téma: MINIMALIZÁCIA 

Názov aktivity: Správny nákup 

Autor: Mgr. Renáta Goriláková 

Cieľ aktivity: Poukázať na zásady správneho nakupovania s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadu, 
uvedomiť si, že správne zásady nakupovania by mali viesť k znižovaniu počtu obalov a tým aj 
odpadov. 

Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ 

Minutáž: 60 min 

Pomôcky: Obaly z rôznych tovarov v rôznych kombináciách (napr. plastový obal z jogurtu a papierový 
obal z jogurtu, balené a nebalené pečivo, papierový a plastový obal z ryže, plastový a papierový obal z 
vajíčok, tetrapakový a plastový obal z mlieka atď.), rôzne druhy nákupných tašiek (papierová, ľanová, 
jutová, plastová), zoznam nákupu uvedený v prílohe. 

Motivácia: Pri nakupovaní v obchodoch sa stretávame s rôznymi druhmi obalov. Pri vybaľovaní 
nákupu doma už vzniká veľké množstvo odpadu. Množstvo odpadov z obalov neustále narastá, tvorí 
ho až 45 % objemu domácich odpadov. Správne zásady nakupovania by mali smerovať k znižovaniu 
počtu obalov a uprednostňovať by sme mali obaly, ktoré sa ľahko rozložia. 

Priebeh: 

1. Na úvod sa porozprávate s deťmi o nákupoch, či chodia s rodičmi na nákupy, či si všímajú, že
výrobky sú balené do rôzneho materiálu. Predstavte im váš triedny obchod, v ktorom budú o
chvíľočku nakupovať.

2. Pred samotným nakupovaním si zahrajte hru, v ktorej jednému dobrovoľníkovi zaviažete oči. Do
ruky mu položíte istý výrobok a jeho úlohou je uhádnuť, z akého materiálu je vyrobený obal, či je
environmentálne vhodný alebo nie. Žiaci sa môžu vystriedať.

3. Po tejto hre rozdeľte žiakov do 4 až 5 dvojíc. Dvojice budú predstavovať rodinky, ktoré idú na
nákup do supermarketu. Každej dvojici dajte zoznam nákupu v prílohe 1. Ostatní žiaci budú
pozorovatelia, ktorí na záver vyhodnotia správnosť nákupu.

4. Dvojice si zvolia tašku, do ktorej budú nakupovať a podľa zoznamu si vyberajú z ponuky tovarov v
supermarkete.

5. Pozorovatelia udeľujú dvojiciam body za vhodnejší výber nákupnej tašky a aj za správne vybraný
tovar s environmentálne vhodnejším obalom. Vyhráva dvojica, ktorá získa najväčší počet bodov.

Doplnkové aktivity: Doplnková aktivita - vyžaduje si prípravu exkurzie do obchodu s potravinami, 
ktorej súčasťou je aj dohoda a súhlas prevádzkovateľa vybranej predajne a aj informovaný súhlas 
rodiča. Rozdeľte žiakov do skupín (trojice, štvorice). Každej skupine dajte malý finančný obnos, napr. 
2 - 5 eur. Skupinám zadajte úlohu, aby nakúpili minimálne 5 výrobkov vrátane nákupnej tašky tak, 
aby nám ostalo čo najmenej odpadov. Po návrate do triedy vyhodnotíte ako sa skupinám darilo, či sa 
im podarilo nakúpiť tak, aby z nákupu ostalo čo najmenej odpadu. Diskutujte o tom, či bolo ľahké 
nakupovať so zreteľom na minimalizáciu odpadu, vybrať environmentálne vhodnejší obal a aký to má 
význam. 

Prílohy: 

/uploads/webform/3/1_2020_10_07_05_52_18_316.docx 
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Téma: INÉ  

Názov aktivity: Denník hrdinu Zeme 

Autor: Mgr. Alexandra Töröková 

Cieľ aktivity: Ako som sa stal hrdinom Zeme za 5 dní. Žiaci majú svoj vlastný hrdinský denník - 
sprievodcu ako sa stať hrdinom Zeme. Aktivity sú rozdelené na 5 dní. Na každý deň majú žiaci 
pracovný list, ktorý má svoju vzdelávaciu časť a praktickú časť - výzvu pre hrdinu. Počas piatich dní sa 
žiaci stretnú s triedením odpadu, problémami ŽP, recykláciou, kompostovaním. Posledný deň slúži na 
budovanie empatie voči Zemi - našej kamarátke. Oboznámiť sa s aktuálnymi ekologickými 
problémami. Realizovať riešenie ekologického problému. Pochopiť dôsledky ľudskej činnosti na Zem. 

Cieľová skupina: Aktivita je primárne určená pre žiakov druhého až štvrtého ročníka, poprípade 
žiakom prvého ročníka na konci školského roka. 

Minutáž: Denne 60 min 

Pomôcky: smetné nádoby, plastová fľaša, nôž, drevená varecha, špagát, krmivo pre vtáky, kamienky, 
drevo, tehly, lístie, slama, šišky, konáriky, kôra, plechovka, bioodpad 

Motivácia: „Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta." Elton John 

Priebeh:  

DEŇ 1 
1. Deťom ráno rozdajte úvodnú stranu „Deň 1". Oboznámte žiakov s hlavnou myšlienkou

hrdinského denníka. Zdôraznite im, aby si jednotlivé pracovné listy odkladali.
2. Žiaci si vypíšu meno.
3. Začnite diskusiu na tému Prečo máme farebné smetné nádoby? Do diskusie zahrňte obsah

farebných kruhov.
4. Žiaci samostatne vypracujú úlohu pod farebnými kruhmi.
5. Oboznámte žiakov s cieľom výzvy na tento deň. Navrhnite im spôsob zaznamenávania počtu

odpadu (čiarky).
6. Po vyučovaní si žiaci spočítajú body za odpad a vypracujú vyhodnotenie.

DEŇ 2 
1. Rozdeľte žiakov na skupiny po troch.
2. Rozdajte im „Deň 2"
3. Diskutujte so žiakmi na tému vtáctva. Žiaci v skupine vypracujú doplňovačky.
4. Skupiny si pripravia pomôcky na výrobu kŕmidla.
5. S vašou pomocou žiaci vytvoria kŕmidlo (1 skupina 1 kŕmidlo).
6. Na záver skupiny vypracujú Úlohu. Zabezpečte žiakom pomôcky na hmyzí hotel (deň 3).

DEŇ 3 
1. Aktivitu začnite diskusiou Čo vidia žiaci z okna? Smerujte diskusiu k rozmanitosti okolia.
2. Deťom rozdajte „deň 3“.
3. Žiaci si po prečítaní úvodného textu vypracujú úlohu.
4. Oboznámte žiakov s výhodami hmyzieho hotela.
5. Žiaci vyjdú von na dvor, kde spolu ako trieda budujú hmyzí hotel. Na pomoc si môžu zavolať

aj pána školníka.
6. Po návrate do triedy vypracujte úlohu (vymysli zvieratko).

DEŇ 4 
1. Žiakov rozdeľte do skupín po troch.
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2. Rozdajte žiakom „Deň 4“. Diskutujte so žiakmi na tému bioodpad (čo tam patrí, kde oni 
vyhadzujú bioodpad).  

3. Formou tímovej práce žiaci vypracujú úvodnú aktivitu.  
4. Choďte so žiakmi na prechádzku a nájdite nádobu na bioodpad. Pri nádobe vysvetlite žiakom, 

že ich dnešnou úlohou je vyhodiť bioodpad do tejto nádoby.  
5. V závere dňa vypracujte zvyšné úlohy z pracovného listu formou individuálnej práce.  

 
DEŇ 5  

1. Privítajte deti v poslednom dni výzvy. Vysvetlite im, že s našou Zemou sú vo vzťahu - 
priateľstve.  

2. Rozdajte im pracovný list „Deň 5.“  
3. Žiaci samostatne, v prípade potreby s pomocou učiteľa, vypracujú doplňovacie úlohy. Na 

záver žiakom zospinkujte všetkých 5 dní - získajú svoj denník. Diskutujte so žiakmi čo sa 
naučili, čo sa im páčilo, či to využívajú doma. 

 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_12_00_04_461.pdf 

 

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_11_10_12_00_04_461.pdf


Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Názov aktivity: Spoločenská hra na tému odpady  

Autor: Ing. Marta Rovná 

Cieľ aktivity: Zvýšiť u žiakov staršieho školského veku informovanosť o kvalitnej recyklácii odpadov. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ. 

Minutáž: 2 x 45 min 

Pomôcky: spoločenská hra a kocka s 2 x 2, 2 x 4 a 2 x 6 bodkami. 

Motivácia: Deväť desatín múdrosti je byť múdry v pravý čas. 

Priebeh:  Učiteľ najskôr urobí anonymnú anketu medzi žiakmi, ktorá bola zostavená najmä z otázok, 
ktoré sa nachádzajú v hre. Na základe vykonaného prieskumu vyberie témy, ktoré je žiakom potrebné 
vysvetliť. Anketa slúži najmä na zistenie úrovne vedomostí z predchádzajúcich ročníkov v rámci 
rôznych predmetov. Niekoľko vyučovacích hodín bolo venovaných doplneniu chýbajúcich vedomostí, 
následne bola úroveň žiakmi osvojených novších aj starších vedomostí predmetom spoločenskej hry.  

Spôsob motivácie a zapojenia žiakov: Žiaci sa stali účastníkmi brainstormingu, ktorého ústrednou 
otázkou bolo, prečo vlastne riešime tému odpad - ako to súvisí s ekológiou, ale aj finančnou 
gramotnosťou a ekonomikou domácnosti. Žiaci mali analýzou vlastných úvah dospieť k potrebe 
enviroaktivít v ich živote. Dospeli k tomu, že moderný človek má mať okrem jazykových vedomostí a 
počítačovej gramotnosti a svojej vlastnej odbornosti určite potrebu mať environmentálne 
povedomie.  

Pri vlastnej hre boli žiaci rozdelení do pätíc. Každá pozostávala z 1 moderátora a 4 hráčov. Moderátor 
dostal zoznam otázok. Štyria hráči jedno hracie pole a figúrky. Žiakom boli najskôr vysvetlené pravidlá 
hry. V triede pracovali štyri pätice žiakov a porota s hlavným rozhodcom hry. Otázky v hre boli 
výlučne z oblasti energie, úspory energie a následkov plytvania energie a konzumného spôsobu 
života na životné prostredie. Možné obmeny aktivít: Otázky v hre môžu byť rozšírené na väčší počet, 
aktivita môže byť postavená aj na inej klasickej spoločenskej hre modifikovanej na envirotému, resp. 
na vlastnoručne nakreslenom hracom poli.  

Hodnotenie aktivity: Víťazi dostanú známku výborný za aktivitu. Hru je možné hrať tiež ako 
voľnočasovú aktivitu, figúrky sa dajú zhotoviť z moduritu, resp. požičať si na preverenie úvodného 
záujmu o žiakov aj z inej hry. 

Doplnkové aktivity: Význam bioodpadu, jeho separácia z domácností 

Prílohy: 

/uploads/webform/3/1_2020_08_11_04_22_14_925.docx 
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Téma: ZERO WASTE  

Autor: Mgr. Veronika Planá 

Názov aktivity:  Vytvor si svoj Ekoobal 

Cieľ aktivity: Vzbudiť v deťoch tvorivosť, ktorá vychádza z prostredia v ktorom žijeme. Získanie 
vedomostí o možnosti iných alternatívnych materiálov, ktoré môžu využívať v živote. Vzbudiť záujem 
o životné prostredie.

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Minutáž: 25 min

Pomôcky: Zvyšky bavlnenej látky, včelí vosk (z lekárne alebo od včelára), pár kvapiek jojobového 
oleja, nožnice - hodia sa cikcakové, žehličku a mäkkú podložku, papier na pečenie, hrniec so zovretou 
vodou, štetec - najlepšie zrezaný širší. 

Motivácia: Kúpim si croissant v obchode, vložím si ho do igelitového vrecka. Croissant zjem za dve 
minúty a čo s igelitovým obalom? Jeden Slovák v priemere spotrebuje 460 kusov pečiva ročne. 
Myslime na to pri výbere pečiva, ovocia, zeleniny, po čom siahneme v predajni. Veď igelitové vrecká 
sú zadarmo. Veľké množstvo končí na skládke alebo v zmesovom odpade, kde si počkajú na 
dvestoročné rozloženie. Čo tak zmena na látkové, ktoré si zoberiem z domu. 

Priebeh: V triede rozdelíte deti podľa možnosti na menšie skupiny. Deťom rozdajte zvyšky bavlnenej 
látky. Do každej skupiny dajte hrniec, do ktorého ste vyliali zovretú vodu z kanvice. V hrnci s vodou 
roztopíte včelí vosk a pár kvapiek jojobového oleja. Do každej skupiny pripravte jednu podložku na 
ktorú dáte papier na pečenie a na vrch žiaci prikladajú kúsky látky. Látku potierajú pomocou štetca 
včelím voskom. Následne ju prekryjú druhou vrstvou papiera a prežehlia. Žiaci po prežehlení 
odstránia papier a obrúsok osušia na radiátoroch. Žiaci využijú svoj výtvor ako obal na desiatu,  je to 
ekologickejšia alternatíva ako potravinárska fólia, či igelitové vrecko. 

Doplnkové aktivity: 

Zero Waste  

1. Refuse - Odmietni

Je potrebné, aby potraviny boli balené v plastových obaloch? Áno - nie diskusia. Moja voľba je môj 
životný štýl. Začni slovom nie. Odmietni reklamné predmety, letáky, igelitku v obchode. Mysli svojou 
hlavou a nie myslením veľkých korporácií, ktorým ide o zisk a nie o našu Zem, ktorú si ničíme sami.  

2. Reduce - Redukuj

Si v obchode na nákupe potravín. Je nutné odniesť nákup v igelitovej taške? Aplikuj do svojho 
životného štýlu dobrovoľnú skromnosť. Nezabudni, že dnešná igelitová taška je zajtrajší odpad. Aké 
možnosti mám? Látková taška, pletený kôš, papierová krabica. Výber je na tebe.  

3. Reuse – Znovu použi

Vytrieďme jednorazové veci z nášho života. Na niečo jednorazové existuje niečo trváce. Je nutné 
odniesť si pečivo, kávu, hamburger v plaste? Mám na výber? Látkové vrecká, sklenené tégliky či 
termohrnčeky na kávu.  

4. Recycle - Recykluj

Ak danú vec, ktorú si kúpim nemôžem odmietnuť, zredukovať alebo znovu použiť. Prichádza na rad 
recyklácia. Slovensko vyprodukuje 348 kg komunálneho odpadu na osobu, z toho recyklujeme len 23 
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% odpadu. Aké sú možnosti? Môže byť odpad cenný materiál? Začni maličkosťami ako výmena kníh, 
rastlín, hračiek medzi spolužiakmi. Čo tak vyskúšať obchody za zlomkové ceny. Mám doma šesť riflí, 
môžem dať do second handu. Využi tento materiál na výrobu niečoho iného, tvorba patchworku, 
výroba vankúšov, tvorivosti sa medze nekladú.  

5. Rot - Kompostuj 

40 % odpadu tvorí v domácnostiach biologický odpad, maj svoj kompostér. Trus, pokosená tráva, 
hnoj a kuchynský odpad to všetko kompostér môže. 



Téma: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Autor: Marta Rovná 

Názov aktivity: Časopis Rozumná spotreba (Mladí reportéri na stope udržateľného rozvoja, 
Udržateľný spravodaj) 

Cieľ aktivity: Pracovať so žiakmi na témy minimalizácia odpadu, udržateľný rozvoj, úspora energie, 
finančná gramotnosť a ekonomika domácnosti. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Minutáž: 45 min x 10 

Pomôcky: učivo z fyziky o úspore energie, učivo a projekty z chémie - témy kyslé dažde, skleníkový 
efekt, zásady separovania odpadu; 

Motivácia: Myslím na budúcnosť Zeme. 

Priebeh: Žiaci pod vedením učiteľa - koordinátora ENV a vychovávateľky - koordinátorky ENV 
zostavujú časopis o rozumnej spotrebe využitím rôznych projektov, hier, krížoviek, vlastných 
karikatúr. Pri tvorbe myslíme aj na redukciu papierového odpadu. 

Doplnkové aktivity: Vzdelávanie v oblasti environmentálneho povedomia - úspora vody a energie, 
uhlíková stopa, práca s konkrétnymi prepočtami, úlohy jednotlivca v rámci efektívnej ochrany 
životného prostredia. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_10_21_02_11_57_130.pdf 
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Téma: KOMPOSTOVANIE 

Autor: Marta Rovná 

Názov aktivity: Kompostovanie hrou, dnes odpad – zajtra surovina 

Cieľ aktivity: Oboznámiť žiakov s podmienkami kompostovania a spracovania bioodpadu. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Minutáž: 2 x 45 min 

Pomôcky: PPT prezentácia pre 8. a 9. ročník, príbeh pre 5., 6. a 7. ročník, pexeso a domino 

Motivácia: Pomocou hry naučiť žiakov 2. stupňa ZŠ čo patrí do bioodpadu - vždy metódou 
primeranou ich veku. 

Priebeh: V 8. a 9. ročníku pracujeme s PPT prezentáciou a pracovným listom. Žiaci majú za úlohu 
rozdeliť položky na vhodné a nevhodné na hodenie do bioodpadu. V 5. až 7. ročníku sme použili hru 
pexeso, domino a príbeh. 

Doplnkové aktivity: Doplnková aktivita pre ročníky 7 - 9 je krížovka. Príbeh o starom chlebíku rozvíja 
u deti citlivú tému bioodpadu, učí ich ako je možné neplytvať jedlom a využiť staršie potraviny ešte v
kuchyni skôr ako sa rozhodneme ich dať do bioodpadu.

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_28_53_509.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_37_02_534.pdf 

Fotodokumentácia 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_28_18_263.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_28_24_582.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_28_30_418.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_28_40_845.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_03_07_41_21_909.pdf 
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Téma: PLASTY 

Názov aktivity: č. 1: Organické látky v bežnom živote – Plasty: Skúmame označenia 
a vlastnosti plastov, č. 2: Život plastovej tašky (motivačné rozprávanie), 
č. 3: PET fľaše – príbeh s otvoreným koncom (diskusia), č. 4: Odpadkové ostrovy 
(práca s textom) (Zaostrené na plasty) 

Autor: Mgr. Róbert Knap 

Cieľ aktivity: charakterizovať a skúmaním zistiť vlastnosti plastov, uviesť problematiku vplyvu 
plastových tašiek a fliaš na životné prostredie, charakterizovať a skúmaním zistiť vlastnosti plastov, 
charakterizovať tzv. odpadkové ostrovy, ich vznik a vplyv na životné prostredie, uviesť možnosti 
nakladania s plastovým odpadom,  uviesť výhody a nevýhody plastov, charakterizovať jednotlivé 
druhy plastov, recyklačný symbol a interpretovať jeho symboliku, prezentovať návrhy o znižovaní 
plastového odpadu. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ (9. ročník) 

Minutáž: podľa potreby (podrobnosti v metodických listoch) 

Pomôcky: rôzne druhy výrobkov z plastu (nádoby, vrecia, tašky, obaly...), kadička, voda, nožnice 

Motivácia: Na obrázkoch sú plastové obaly vyrobené z rôznych druhov materiálov. Materiály 
preskúmajte a ku každému obrázku napíšte z akého druhu plastu je vyrobený a zaznamenajte si jeho 
vlastnosti, ako sú napr. pevnosť a priehľadnosť. Skúste zhodnotiť opätovné využitie jednotlivých 
obalov. Dbajte aj na ochranu zdravia spotrebiteľa, zvážte možné riziká. Potom porovnajte hustotu 
vybraných vzoriek v porovnaní s vodou 

Priebeh: 

Požiadajte žiakov, aby pracovali maximálne v 4-členných skupinách, zistili čo najviac o vybraných 
plastových výrobkoch a vypracovali úlohu pod tabuľkou v pracovnom liste. Usmerňujte žiakov, 
presúvajte plastové výrobky k jednotlivým skupinám a priebežne s nimi prediskutujte ich zistenia a 
závery. Následne porovnajte hustotu vybraných plastov s hustotou vody podľa návodu v pracovnom 
liste. 

Doplnkové aktivity: Vypĺňanie pracovného listu, obsahuje aj úvodné aktivity a text k téme. Príloha 
obsahuje aj Metodický list pre učiteľa s odporúčaným priebehom hodiny a ďalšími aktivitami. 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_10_53_05_604.doc 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_10_53_30_690.doc 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_11_04_36_251.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_11_04_54_278.pdf 
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Téma: INÉ 

Autor: PhDr. Adam Baran 

Názov aktivity: Globálny kolotoč 

Cieľ aktivity: Vyvrátiť všeobecne rozšírený názor, že človek sám ako jednotlivec nemôže pomôcť a 
zlepšiť environmentálnu situáciu na našej planéte. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ (8. - 9. ročník) 

Minutáž: jeden vyučovací deň (bloková výučba) 

Pomôcky: 7 kariet s konkrétnym problémom, pracovné listy, didaktické pomôcky, včelí vosk, žehlička, 
bavlnená látka, tablety, internet 

Motivácia: Treba začať od seba  – „ale sám nič nespravím“ 

Priebeh:  

Evokácia - na začiatku vyučovacieho dňa učiteľ vyzve žiakov, aby krátkym brainstormingom uviedli 
podľa nich hlavné problémy a záťaže životného prostredia (očakávanie je, že uvedú veľké problémy = 
globálne otepľovanie, skleníkový efekt, ozónová vrstva a pod.). Učiteľ zapíše ich myšlienky na 
flipchartový papier alebo tabuľu.  

Uvedomenie si - hlavná fáza vyučovacieho dňa. Učiteľ vyzve žiakov, aby vytvorili 8 skupín - každá 
skupina dostane kartu s konkrétnym environmentálnym problémom, ktorý je však v globále ten 
menší, ten ktorý sa týka všetkých a vlastne si ho neuvedomujeme. Ich úlohou je ako skupina zobrať si 
k danému problému PL a problém podľa zadania vyriešiť. Následne, keď budú mať hotové zadanie, 
vyhľadajú v triede inú skupinu a kartu s problémami si vymenia a pokračujú takto ďalej. Úlohou nie je 
splniť všetky zadania, ale čo najviac tak, aby sa zamysleli nad ich každodenným správaním k 
životnému prostrediu.  

Reflexia - poslednú časť vyučovacieho dňa žiaci prezentujú svoje výsledky z pracovných listov pred 
triedou - prebieha diskusia, reakcie a vzájomné učenie sa, kto čo ako robí, čo by nemal robiť, čo sa dá 
zmeniť a pod. Učiteľ vyučovací deň uzavrie prepojením žiackych výsledkov a poznatkov s úvodnou 
časťou vyučovacieho dňa - a poukáže na prepojenie týchto „menších" problémov na tie globálne – 
„väčšie" problémy. 

Doplnkové aktivity: 

1. Olej v domácnosti Metodika: pripravená tabuľka s jedlami, z ktorých musia zostaviť najprv svoje
večere za minulý týždeň. Následne potom musia zistiť koľko oleja treba na ich prípravu a spoločne
spočítať koľko oleja za ten týždeň minuli a ako skupina dať výpočty dokopy a získať spoločné číslo.
Následne bude toto číslo porovnané so škvrnou v mori, ktorú tento olej predstavuje. Cieľ: prísť na to,
že olej treba odlievať a tiež separovať a neliať ho do drezu.

2. Farba môjho trička Metodika: napísať si farby svojich tričiek, košieľ a pod. V skupine následne
podľa pripravenej tabuľky spočítať koľko litrov vody treba na zafarbenie jedného trička a tiež spočítať
litre dokopy. Následne by mali výsledne číslo vydeliť a získať počet dvojlitrových fliaš pitnej vody,
ktoré sa na zafarbenie ich tričiek minuli. Poslednou úlohou je vyhľadať na internete články a spôsoby,
ktoré ponúkajú alternatívne riešenie k oblečeniu. Cieľ: Porovnať koľko litrov pitnej vody by mohlo ísť
pre deti v Afrike.

3. Vrecko z mojej desiaty Metodika: Uviesť najprv 20 nápadov a príkladov, čím sa dajú v našich
životoch nahradiť vrecúška. Následne ukážka výroby perfektnej náhrady vrecúška na desiatu -
včeloobalu. Cieľ - manuálne sa pričiniť o zmenu - rozvoj zručností.
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4. Pre rastliny vodu, pre mňa kofolu Metodika - pomocou internetu majú žiaci za úlohu zistiť, aké
látky a minerály obsahuje voda a aké látky a minerály obsahuje kofola. Následne ich musia porovnať.
Úlohou na zamyslenie je - prečo potom rastliny tiež nezalievame kofolou a prečo mi nepijeme viacej
vody. Varianta/ Pokus - zalievať 1 kvet celý deň kofolou a 2 kvet vodou a pozorovať čo sa deje. Cieľ -
uvedomiť si význam vody - niečoho takého bežného pre nás.

5. Moja cesta do školy Metodika - Týždenné cesty do školy – spočítať kto koľko km a akým spôsobom
chodí do školy. Následne na počty km dať množstvo benzínu/nafty a zistiť moju uhlíkovú stopu podľa
stránky mojauhlikovastopa.cz. Cieľ - vytvoriť iniciatívu na používanie menej záťažových dopravných
prostriedkov pri ceste do školy.

6. Moja kozmetika Metodika: zistiť odkiaľ pochádza moja kozmetika (šampón, krém a pod.) Zistiť z
obalov, kto ju vyrába, aké látky obsahuje, či nie je testovaná na zvieratách a pod. Informácie môžu
mať buď pripravené v PL alebo ich môžu hľadať na internete. Cieľ - podnietiť získavanie informácii o
tom, čo nakupujem. Nebyť len slepý konzument.

7. Odkiaľ pochádzajú moje tenisky? Metodika: Žiaci majú za úlohu zistiť, kde boli vyrobené ich
tenisky. Následne pomocou tabletov a internetu majú nájsť krajiny, kde sú deti stále zneužívané na
lacnú prácu a zistiť, či náhodou aj ich tenisky nepochádzajú z tejto krajiny, aj keď ich kúpili u nás.
Výstupom by malo byť zistenie podmienok, v ktorých tieto deti pracujú a žijú a ak by sa podarilo
vyhľadať aj konkrétny príbeh. Cieľ - uvedomenie si toho, čo svojím nákupom nepriamo podporujem.

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_10_24_10_31_56_411.docx 

/uploads/webform/3/1_2020_10_24_10_32_13_353.docx 

https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_10_24_10_31_56_411.docx
https://ewobox.sk/uploads/webform/3/1_2020_10_24_10_32_13_353.docx


Téma: KOMPOSTOVANIE 

Názov aktivity: Zníženie množstva bioodpadu v domácnostiach, v škole, 
školských a verejných jedálňach formou vermikompostovania.  

Autor: Ing. Katarína Svorčíková 

Cieľ aktivity: Cieľom vermikompostovania je znížiť množstvo komunálneho odpadu. Pochopiť 
základné princípy kompostovania a vermikompostovania, poznať jednotlivé fázy, vedieť rozlišovať 
typy kompostovísk, poznať rozdiely medzi kompostovaním a vermikompostovaním, vedieť 
svojpomocne vyrobiť kompostér a vermikompostér, pochopiť princíp tvorby prírodného hnojiva z 
kompostovania a vermikompostovania. 

Cieľová skupina:  ZŠ a SŠ

Minutáž: 2 x 45 min teória + praktická výučba 

Pomôcky:  vedro alebo drevená prepravka, rôzne druhy rastlinného a kuchynského odpadu, 3 palety, 
uholníky, spojovací materiál, skrutkovač, seno, slama, kartón, voda, k teoretickej edukácii je potrebná 
interaktívna tabuľa, PC 

Motivácia: Kompostovanie versus VER MI-kompostovanie? Čo rozumiete pod pojmom „ČIERNE 
ZLATO"? 

Priebeh: 

1. Žiakov rozdeľte do dvoch skupín. Jedna skupina bude riešiť záhradný odpad a druhá skupina
kuchynský odpad.

2. V odbornej učebni vysvetlite počas teoretického vyučovania rozdiel medzi kompostovaním
a vermikompostovaním.

3. Prvá skupina bude mať za cieľ nájsť biologický odpad (v našom prípade prírodnej záhrady SOŠ
Pruské).

4. Druhá skupina sa zastaví v školskej kuchyni pre kuchynský odpad.

5. Obe skupiny získajú v priebehu teoretického vyučovania vedomosti o záhradnom a
kuchynskom odpade, type kompostovania, výrobe záhradného hnojiva a hnojiva z
vermikompostéra.

6. Počas hodín odbornej praxe a odborného výcviku si žiaci zhotovia kompostér a
vermikopostér pod dohľadom odborného učiteľa.

Doplnkové aktivity: samostatný text kompostovanie, vermikompostovanie, pracovný list 

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_11_09_50_56_589.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_11_09_53_08_205.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_11_09_54_58_334.pdf 

/uploads/webform/3/1_2020_11_11_10_04_58_607.docx 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Autor: Ing. Dagmar Štangová 

Názov aktivity: Odpady - čo s nimi? 

Cieľ aktivity: prepojiť teoretickú zložku vzdelávania o odpadoch s overovaním praktických zručností; 
oboznámiť žiakov s informáciami o odpadoch, spôsoboch ich zneškodňovania; naučiť triediť odpad, 
správne likvidovať bioodpad; poznať druhy plastov, recyklačné symboly a ovládať princíp recyklácie 

Cieľová skupina: 2. ročník 

Minutáž: 2 x 45 min 

Pomôcky: periodická sústava prvkov, ukážky recyklačných symbolov, koše na separovaný zber odpadu, 
ukážky obalov potravinárskeho tovaru, kozmetických výrobkov, obalov bytovej kozmetiky, pinzety, 
liehové kahany, zápalky 

Motivácia: Čas rozkladu jednotlivých druhov odpadov: ohryzok z jablka 3 - 6 mesiacov, papierová 
vreckovka 3 mesiace, cigareta 3 mesiace - 2 roky, plechovka 20 - 100 rokov, pneumatika 30 - 500 rokov, 
PET fľaše a igelitové tašky 100 - 1000 rokov... 

Priebeh: 1. V triede si na tabuľu pripevnite ukážky recyklačných symbolov, pod tabuľu umiestnite 
farebné koše na separovaný odpad, na dlážku vysypte rôzne vzorky čistého odpadu - potravinársky 
tovar, kozmetické výrobky... 2. Na lavicu pre každú skupinu nachystajte periodickú tabuľku, perá, 
ceruzky, pravítko, nožnice, celokovovú pinzetu, liehový kahan, zápalky, vzorky polymérov na plameňovú 
skúšku. 3. Žiakov rozdeľte do skupín po 4 - 5 žiakov, rozdajte im pracovné listy. 4. V 1.časti nechajte 
žiakov v skupinách vypĺňať pracovné listy - teoretická časť. 5. Pred 2.časťou - praktické cvičenia - si 
pripravte na úvod stručnú informáciu o triedení odpadov, pretrvávaní odpadov v prírode, inštruktáž o 
označovaní obalových materiálov, ukážku označovania plastov, prácu so vzorkami, určenie typu plastov 
podľa senzorickej skúšky. 6. V praktickom cvičení 1 sa venujte rozlišovaniu materiálov. Vyberte každej 
skupine žiakov 5 rôznych obalových materiálov, s ktorými budú pracovať, vyhľadávať, interpretovať, 
zadeľovať vzorky do príslušnej triedy odpadov. 7. Praktické cvičenie 2 zamerajte na určenie zloženia a  
vlastnosti materiálov, ktoré nie sú označené. Žiakom do skupín rozdajte vzorky malých kúskov plastov 
/môže byť aj vlákno/, ktoré budú plameňovými skúškami identifikovať. 8. Na záver praktických činností 
ponechajte žiakom voľnosť pri tvorbe vlastného posteru - plagátu k téme „Odpady - čo s nimi?". Každú 
skupinu vyzvite, aby svoju environmentálnu aktivitu aj odprezentovala.  

Doplnkové aktivity: V 1. časti - teoretická časť - budú žiaci v skupinách vypĺňať pracovný list. Hravou 
zábavnou formou doplňovačiek, prešmyčiek, priraďovačiek prehlbujete ich teoretické vedomosti o 
odpadoch. Skupinovým rozhodovaním ponúkate žiakom množstvo výhod - možnosti deľby práce, 
konfrontácia názorov, rôznorodosť informácií, nápadov, zvýšená motivácia, pocit spoluzodpovednosti. V 
2. časti - praktické cvičenia - budete overovať praktické zručnosti žiakov. Práve úlohami takéhoto typu
dávate žiakom možnosť, aby sa prejavili. Niekto má organizačné vlohy, iný je v úlohe kritika, ďalší ako
tvorca nápadov, návrhov riešení, správneho postupu alebo tvorca tímu...

Prílohy 

/uploads/webform/3/1_2020_11_06_04_17_37_750.pdf 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Autor: Mgr. Miloš Čupka 

Názov aktivity: Stolová hra „Mysli EKOlogicky" 

Cieľ aktivity: Uvedomiť si význam ochrany životného prostredia a recyklácie. 

Cieľová skupina: SŠ a 2. stupeň ZŠ 

Minutáž: 15 - 45 min 

Pomôcky: hrací plán - uvedený v prílohe, kartičky s otázkami - uvedené v prílohe, figúrky (napríklad z hry 
Človeče nehnevaj sa), hracia kocka 

Motivácia: Na naplnenie dnešných potrieb ľudstva potrebujeme skoro dve planéty. Dokedy budeme 
môcť takto hýriť prírodnými zdrojmi? Ako zmierniť túto dnešnú situáciu? Počas tejto hry sa dozviete 
mnohé zaujímavé fakty, ktoré možno zmenia váš pohľad na nadmerný konzum a možno vám pomôžu 
lepšie sa zorientovať aj v komplikovanej separácii odpadu. 

Priebeh: Hra je určená pre 2 - 4 hráčov. Hráči si pripravia hraciu plochu a vedľa nej vytvoria kôpky z 
otázok (4 kôpky podľa témy). Hráči si postavia svoje figúrky do rohov označených ako „Buď ekologický“. 
Hráč si zvolí ľubovoľný roh, pričom v jednom rohu môže začínať viacero hráčov. Ako prvý začína hráč, 
ktorý je najmladší. Hádže kockou a posúva sa na hracej ploche v protismere hodinových ručičiek. Hráč po 
jeho ľavej ruke mu číta otázku z témy, na ktorej práve stojí. Ak hráč na otázku odpovie správne vezme si 
kartičku. Ak hráč odpovie nesprávne, kartička sa vráti na spodok kôpky. Nasleduje ďalší hráč. Ak sa hráč 
postaví do rohu na políčko označené ako „Buď EKOlogický“, môže si vybrať ľubovoľnú tému. Vyhráva 
hráč, ktorý ako prvý nazbiera kartičky zo všetkých štyroch tém. 

Doplnkové aktivity: Možné sú aj ďalšie varianty hry: Možnosť 2: Príprava a začiatok je rovnaký ako pri 
prvej možnosti, ale hráči hrajú na presne dohodnutý počet hodov kocky (napríklad každý hádže 5-krát 
alebo každý hádže 10-krát). Vyhráva hráč, ktorý nazbiera viac kartičiek. Možnosť 3: Hrá sa bez hracej 
plochy. Kartičky sa náhodne premiešajú bez ohľadu na tému. Každý hráč si zoberie rovnaké množstvo 
kartičiek. Hráč dostáva otázku od hráča po jeho ľavej ruke. Ak na otázku odpovie správne, zoberie si ju. 
Ak na otázku odpovie nesprávne, hráč, ktorý mu zadával otázku položí kartičku na kôpku nesprávnych 
odpovedí. Hra končí, ak sa minú všetky otázky. Vyhráva hráč, ktorý má na konci najviac kartičiek. 
Poznámky: 1. Hru nemožno jednoznačne zaradiť do jedinej podkategórie, pretože má široký záber, avšak 
jej veľká časť sa týka práve separácie a recyklácie, preto som ju zaradil do tejto kategórie. 2. Všetky 
otázky boli vytvorené z relevantných zdrojov (MŽP SR, EUROSTAT, WWF, Zero Waste Slovakia...) 

/uploads/webform/3/1_2020_11_10_09_12_54_716.rar 
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Téma: RECYKLÁCIA/TRIEDENIE 

Autor: Mgr. Michaela Jarná 

Názov aktivity: Hra RECYKLO80 

Cieľ aktivity: Efektívnym spôsobom spoznať svet vôkol seba i spôsob ako si osvojiť nové poznatky; 
u žiaka rozvíjať aktívne počúvanie i tvorivé myslenie.

Cieľová skupina: SŠ, 2. stupeň ZŠ,

Minutáž: 45 min a viac, v závislosti od počtu odohraných kôl

Pomôcky: Pravidlá hry (súčasť Prílohy), farebne vytlačené kartičky (súčasť Prílohy), žetóny (vystrihnúť 
napr. z kartóna), dobrá nálada 

Motivácia: Skôr, než sa zmení svet, musí sa zmeniť človek. Začni od seba, recykluj! 

Priebeh:  RECYKLO 80 je hra určená pre žiakov 2. stupňa, stredoškolákov i „dospelákov“, ktorú môžu 
hrať 2 - 8 hráči, čím menší počet hráčov, tým je možný väčší počet odohraných kôl (pri počte 8 hráčov -  
maximum 10 kôl, pri počte 4 hráčov = maximum 20 kôl). Hra pozostáva z 80 kariet, ktoré je potrebné 
pred samotnou hrou farebne vytlačiť a rozstrihať, karty sú rozdelené do ôsmich farieb/kategórií a 
pozostávajú z rôznych úloh. Na začiatku hry sa určí Direktor (najčastejšie pedagóg), ktorý rozhoduje o 
správnosti/nesprávnosti odpovede a rozdelení žetónov. V pravidlách hry nájdete správne odpovede, 
samozrejme, môžete akceptovať aj ďalšie adekvátne odpovede, ktoré nie sú obsiahnuté v pravidlách. 
Hráči vstupujú do hry s 20 žetónmi. Hru začína hráč, ktorého meno je prvé v abecede, vyberá si 
kategóriu, z ktorej chce otázku a ešte pred samotným prečítaním otázky direktorom vsádzajú všetci hráči 
do hry žetóny, minimálne 1. Po prečítaní otázky, hráč, ktorý si vyberal kategóriu, zodpovie na položenú 
otázku. Ak odpovie správne, získava všetky vsadené žetóny, svoje aj ostatných. Ak odpovie nesprávne, 
šancu odpovedať má iný hráč, ktorý chce. Ak odpovie správne získava žetóny, ak nesprávne žetóny 
prechádzajú do banku. Následne v hre pokračuje ďalší hráč, ktorý si vyberie kategóriu, nemôže však tú 
istú, ktorá bola v predošlom kole, vsadia sa žetóny, prečíta sa otázka, zodpovie sa, rozdeľujú sa žetóny, a 
takýmto spôsobom sa pokračuje ďalej v hre. Ak hráč nemá už žiadne žetóny môže pokračovať ďalej v hre 
a žetóny získať pri vlastnom zodpovedaní otázky alebo pri možnosti, ak druhý hráč nepozná odpoveď na 
danú otázku. Hru vyhráva hráč, ktorý získal najviac žetónov :) 

Doplnkové aktivity: Hra môže byť doplnená o diskusiu alebo inšpirácie z internetu - príklady dobrej 
praxe. 

Prílohy 
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Téma: PROBLÉMY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Autor: RNDr. Lenka Skarbeková 

Názov aktivity: EKO ďalej 

Cieľ aktivity: Uvedomiť si závažnosť témy, ktorá sa každého z nás bytostne týka cez komplexnejšie 
porozumenie v súvislostiach až po proaktívny prístup a konanie. Filozofiou a podporným nástrojom 
metodiky je rozvoj emocionálnych zručností žiakov. 

Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka SŠ 

Minutáž: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Pomôcky: uvedené v Prílohe 

Motivácia: EKO ĎALEJ 

Priebeh: Podľa priloženého pracovného listu  

Doplnkové aktivity: 

Prílohy 
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Téma: INÉ 

Autor: MVDr. Lenka Dubivská 

Názov aktivity: Sprievodca ekologickejším životom 

Cieľ aktivity: Vzbudiť záujem žiakov o problematiku ochrany životného prostredia, vtiahnuť ich do 
problematiky, „prinútiť“ ich aby sa zamysleli nad možnosťami vlastného prínosu k ochrane životného 
prostredia a aktívne sa do ochrany aj zapojili, aby si uvedomili skutočný stav, v akom sa životné 
prostredie nachádza. 

Cieľová skupina: Žiaci SŠ, žiaci 8 - 9 ročníka ZŠ 

Minutáž: Online aktivita 30 – 45 min, ak sa pridá „handmade“ blok rozšíri sa o ďalších 60 - 120 min 
(prípadne viac), podľa náročnosti vybraných aktivít. 

Pomôcky: Notebook a pripojenie na internet. V prípade prezenčnej výučby sa môže použiť aj 
dataprojektor. V prípade doplnkového „handmade“ bloku je podľa druhu vybraných aktivít potrebný aj 
materiál a pomôcky (staré mikiny, nožnice, tavná pištoľ, ihla, niť, meter, starý vankúš, molitan atď.). 

Motivácia: Na Slovensku každoročne pribudne 11 000 novo diagnostikovaných astmatikov. 

Priebeh: 1. Prvá časť aktivity je vhodnejšia na individuálnu prácu/dištančnú výučbu. Žiakom zdieľajte 
link: https://bit.ly/EKOfun vo virtuálnej triede/stránke školy/sociálnych sieťach a pod. 2. Informujte 
žiakov, že ide o interaktívne video, ktoré si podľa potreby môžu pozastaviť. Do videa sú vložené 
interaktívne body, na ktoré treba kliknúť, aby sa otvorili. V týchto interaktívnych bodoch sú uvedené 
rozširujúce informácie a aktivity, ktoré žiaci postupne preklikávajú a absolvujú. Prvou aktivitou je test v 
prostredí Kahoot, ktorý si môžete aj podľa potreby upraviť. Ďalšou aktivitou je prepojenie na online 
náučnú hru - Triedenie odpadov a poslednou aktivitou je doplňujúci „handmade“ blok. Žiaci majú k 
dispozícii online brožúru s inšpiráciami ako využiť už nepotrebné veci a obaly v domácnosti. Túto brožúru 
si môžu v pdf formáte prostredníctvom QR kódu, ktorý majú k dispozícii, stiahnuť aj do telefónov. 
Pomocou QR kódu si žiaci majú možnosť na konci stiahnuť aj osobný envirolist, do ktorého si budú v 
dlhšom časovom úseku (štvrťrok, polrok...) zaznamenávať osobné úspechy v zmene svojho životného 
štýlu v prospech životného prostredia. Tieto listy vyhodnocujete so žiakmi priebežne.  

Doplnkové aktivity: V druhej - doplnkovej aktivite vyzvete žiakov, aby si vybrali 2 - 3 prípadne viac aktivít 
„handmade“ bloku a tieto aktivity zrealizujete podľa návodu v príručke (viď. Príloha 2) jednorazovo 
(napr. formou workshopu) alebo rozdelíte aktivity opäť do viacerých blokov. Tieto aktivity môžete 
prepojiť s vyhodnotením osobných envirolistov. 

Prílohy 
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