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AKTIVITA 4 

Vhodná pre predškolákov a žiakov 1. – 4. Ročníka ZŠ 

 

Kniha Superhrdina Recyklátor str. 41  

 

„Vieš, aké pravidlo je najdôležitejšie? 

Predsa odpad nevytvárať! 

Mysli na to, keď ideš nakupovať! 

Lebo čo nemáš, to nevyhodíš. 

Aj môj oblek je vyrobený z odpadu! 

A ako super vyzerá! Však? 

Poďme si spolu aspoň niečo z môjho obleku  

Superhrdinu Recyklátora vyrobiť. 

Pani učiteľka má k nemu návod.“ 

 

PARADYSIO  ponúka návod na výrobu týchto  

častí kostýmu Recyklátora: 

 

Klobúk s včielkou 

Nájdeme nepotrebný klobúk alebo šiltovku. Dievčatá 

môžu ozdobiť kraje farebnými igelitmi, ktoré upravia 

ako kvietky, chlapci môžu z farebných plastových fliaš 

vyrobiť pierka. Na okraj posadíme pani Včielku   

Včielkovú vyrobenú z rolky z toaletného papiera  

a krídelkami z PET fľaše. 

 

Plášť 

Použijeme kus nepotrebnej látky alebo pozošívame  

menšie kusy látok do jednej. V strede vystrihneme  

otvor na hlavu. Z farebnej látky vystrihneme  

recyklačné šípky, ktoré prišijeme alebo prilepíme buď  

na hruď alebo chrbát. Plášť zo spodnej zadnej strany  

pošijeme záclonou alebo šušťavým igelitom. Našej 

superhrdinke vo filme pán režisér podšitie „zrušil“  

kvôli nežiaducim zvukovým efektom. Ale bolo to naozaj skvelé ako plášť za ňou krásne vial.  

 

Rukavice 

Nájdeme pár nepotrebných ponožiek / podkoleniek. Odstrihneme z nich rovným strihom 

spodnú časť na prsty. Vznikne nám ponožkový tunel. Navlečieme si ho na ruku a poznačíme 

si kde treba zošiť, aby nám vznikol otvor pre palec. Zvlečieme dole a zošijeme. Takto nám 

budú rukavice dobre držať na ruke. Nájdeme plastové vrchnáčiky z PET fliaš, my sme použili 

vrchnáčiky z detskej výživy. Takto sme ich mohli na rukavice prišiť. Ale môžu sa aj prilepiť 

taviacou pištoľou s lepidlom. Pokiaľ nemáme vrchnáčiky vo farbe recyklačných nádob, 
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nevadí, môžeme si ich na potrebné farby namaľovať, ideálne acrylovou farbou. Hurá, 

rukavice sú hotové a môžeme vyskúšať ako nám pomáhajú v správnom triedení odpadu! 

 

Taška 

Výroba tašky dá trochu zabrať. Určite vyžaduje viac času na plánovanie aj samotnú tvorbu. 

Výsledok je však za každých okolností originálny kúsok a stojí za námahu! Samotnú 

konštrukciu tvorí drôt, ktorý je potiahnutý látkou. V našom prípade, nepotrebnými rifľami. 

Rúčky sú zo starej blúzky. No a na konštrukcii sú prilepené vrchnáčiky z PET fliaš, pre našu 

hrdinku ružové, ako inak! 

 

 

 

 

Tešíme sa na foto prác Vašich žiakov milá pani učiteľka, pán učiteľ. Neváhajte poslať nám ich 

na adresu: superhrdinarecyklator@gmail.com 

 
 


