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AKTIVITA 5 

Vhodná pre žiakov 1. a 2. Ročníka ZŠ 

 

PREČO AKTOVKU HERMÍNKU BRUŠKO BOLELO. 

 

Na úvod Báseň 

 

 
Prvák Adam -   Raz, ako si tak polihuje, počuje hrôzostrašné zvuky. 

Lepšie sa poobzeral, nikde nikoho, ...... no o chvíľu opäť počuje: Och 

joj, jajaj... vtom  uvidel veľkú, smutnú, s prepchatým bruchom, 

učupenú pod lavicou.... ČO?....Ležala tam jeho školská taška- 

Hermínka! 

Prečítanie rozprávky o Aktovke Hermínke. 

Neďaleko nej, v Adamkovej izbe vzdychal školský batoh Bruno. 

„Ááááchjáááj“, „Ufff, bŕŕŕŕ, bleee“, Takto ťažko vzdychali obe 

školské tašky . 

 Adamko a Vilma boli súrodenci a od septembra s nadšením chodili do 

základnej školy v mestečku ........?. Adamko bol (druhák...) a Vilma 

tretiačka. Deti školu milovali aj keď každé trochu inak. Vilma hodiny 

vyučovania, Adamko prestávky. Ale jedno mali deti spoločné. 

Neporiadok v školskej taške. Celý týždeň do tašiek len hádzali 

desiaty, nápoje, keksíky a všetko možné aj nemožné.  

Každú nedeľu zavolal ocko obe deti aby mu ukázali, či sú pripravené 

do školy. A popri písankách vyťahoval plesnivé desiaty, zasoplené 

servítky a hory igelitových vreciek....(Čo ešte vyťahujú rodičia vám 

z tašky?)   

No a a ešte  mnohé ďalšie prekvapenia. Prikázal deťom, aby to všetko 

zahodili do smetného koša. 
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 Aktovke Hermínke aj batohu Brunovi sa okamžite uľavilo! Preto celý 

víkend ťažko vzdychali, lebo počas školského týždňa sa im brušká 

naplnili. Cez víkend deti na ne zabudli a všetky smeti ich v bruškách 

poriadne tlačili. Jedného dňa v škole prišiel k Adamkovi jeho najlepší 

kamarát Dominik. „Adamko, môžeš mi postrážiť červené slúchadlo?“, 

opýtal sa Dominik. „Jasné, daj ho do batoha“, odvetil Adamko a ďalej 

sa venoval svojmu milovanému chlebíku s vajíčkom. „Inak, na čo to 

máš? Komu sa s tým dovoláš? Supermanovi? Ha-ha“, doberal si 

kamaráta. „Ty si nepočul o Superhrdinovi Recyklátorovi? Včera ho 

dávali v telke. Aj na youtube ho nájdeš. Je dokonca z nášho mesta, 

vraví Dominik. 

 Batoh Bruno všetko počul a neváhal ani na sekundu. V svojom brušku 

telefónne slúchadlo posunul až na samé dno, pod všetok neporiadok. 

Dúfal, že chlapci naň zabudnú a on môže doma Hermínke rozpovedať 

plán záchrany ich boľavých brušiek. Aj sa tak stalo. Adamko hneď po 

škole hodil batoh na zem a utekal na tréning. Bruna a Hermínku 

prestalo baviť neustále sa trápiť. Teraz mali šancu na záchranu. 

Vytočili. Halóoooo...tam je Recyklátor?    .... no a potom mu 

rozpovedali do telefónu, aký problém ich trápi. Hermínka sa dokonca 

aj rozplakala. Na ich veľkú radosť Recyklátor sľúbil prísť čo najskôr.  

Tak deti, čakajme. (Ukážte mi ako vieme čakať) ........Lenže, kde nič, 

tu nič. Vonku je škaredé počasie a Recyklátor nejako mešká. 

 (Jednu žiačku pošlem k dverám, aby pozrela, či tam recyklátor nie 

je.) Tak deti, nebudeme už dlhšie čakať. Poďme sa pozrieť ako sa má 

Hermínka a Bruno. 

Vysypeme 2 školské tašky. 

Vysypeme veci z tašky. Jéééj, tašky prosia o pomoc. 

 „Igelitové vrecká, jednorazové plastové fľaše, nezjedené desiaty, 

prázdne obaly do tašky nepatria!!!“ Deti: „Svojim nezodpovedným 

správaním škodíte nielen bruškám vašich tašiek, ale celej krajine! 

Pozrite, akú hŕbu smetí ste spravili len z vašich dvoch tašiek!“ 

 „Čo ideme  teda robiť?“ Recyklátor mešká, tak si musíme dať rady 

bez neho.  
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1. Ako nahradíme sáčky z desiaty? -„Kúpiť krabičku z 

recyklovateľného plastu, do ktorej dáte desiatu zabalenú v 

papierovej servítke.  

2. Čo by sme mohli urobiť, aby sme nemali obaly z dobošky? -

Namiesto čokoládky a sladkej tyčinky pribaliť jabĺčko či iné 

ovocie.  

3. A plastová fľaša z malinoviek? -Najlepšia je voda z vodovodu, 

ale keď chcete čaj, tak si zadovážte ekologickú fľašu, z ktorej 

môžete piť donekonečna. 

4. Šupky a ohryzky? - šup k ujovi školníkovi do kompostárne. 

5. Čo s papiermi, ktoré sme pokreslili? -Spravme si krabičku na 

zber papiera. Pokreslíme papier z oboch strán kým ho vyhodíme. 

6. Kupujme menej vecí, ktoré hneď vyhodíme (hračky z Kinderka 

.....)  

7. Trieďme čo najviac kníh, papiera, fliaš... 

Vraj trieďme, trieďme, len či to budeme vedieť.? 

Kým Recyklátor príde tak sa naučíme spolu recyklovať, aby sme 

nedostali päťku. 

No nič. Musíte  deti pomôcť Hermínke a Brunovi iba vy. Vraj sa dá 

poľahky zbaviť všetkého, čo tašky trápi, ba dokonca sa to dá aj 

všetko znovu použiť.  Alebo čo keby ste mi deti poradili vy, kým príde 

superhrdina Recyklátor? 

 

Práca s aktovkou: na kope sú veci z tašky do farebných kontajnerov - 

vreckovky, papiere na kreslenie, obaly z dobošky, mliečka, šupka 

z banánu, baterka, obal z plastu na čísla, ohryzok, stará desiata, 

polámané hračky, dievčenská voňavka, plastová fľaška na vodu,...... 

A teraz sa zahráme ( TV rozcvička) na dobré baktérie ktoré žijú na 

skládke odpadu a pomáhajú nám rozkladať ten odpad, alebo aj také 

dážďovky. Sme na skládke: Poviem 3 – vytvoria trojice. Potom 

vytvoríme dvojice:  
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Práca vo dvojici: Žiaci dostanú farebné vrchnáčiky z fliaš, alebo iné 

farebné značky. Vo dvojici ukladá každá dvojica správnu farbu 

k smetiam, ktoré sú rozhádzané po triede.. Nesmú byť dve rovnaké 

značky pri jednom predmete. Niektoré smeti ostanú nezaradené. 

Vysvetlíme si kam s nimi. 

Potom si pripravíme 4 kontajnery a vložíme do nich zrecyklovaný 

odpad. 

Záver: za odmenu si pustíme pesničku  

Pesnička a tanec- deti sa naučia spievať a tancovať RECYKLÁTOR 

HRDINA  

 

Časová rezerva - Výroba vecí:  
 

 

 
 
 
 
 

 


