
DEŇ ZEME



„Voda je krv matky Zeme. Tráva a stromy sú jej 

vlasy.“

Indiánske príslovie

Naši siedmaci si pripomenuli Deň Zeme na hodinách slovenčiny. 
Použitým plastovým fľašiam dali nový šat. Okrem predmetu, ktorý 
poslúži ako nová vec, si precvičili aj písanie dynamického opisu. Podľa 
ich návodov si aj vy môžete vyrobiť pekný predmet a plastovú fľašu 
nemusíte vyhodiť. Môžete ju zužitkovať aj takto.



Kŕmidlo pre vtáky

1.Pripravíme si 1 fľašu a 1 varešku.
2.Do spodnej časti fľašky urobíme oproti sebe 
dva otvory.
3. Cez otvor prepcháme varešku a nasypeme 
krmivo - slnečnicu pre vtáky.
4.Cez štoplík dáme šnúrku a kŕmidlo 
zavesíme. 

P. Kantárik



Vrtuľka proti škorcom

1. Zo 4 fliaš odrežeme spodok.
2. Na bok urobíme 2 dierky, cez ktoré pôjde drôtik.
3. Prichystáme si celú fľašu.
4. Odspodu urobíme do nej dierku na tyčku.
5. Okolo celej fľaše prichytíme drôtikom spodky 4 
fliaš a nasadíme na tyčku.

Vrtuľka je hotová, keď začne fúkať vietor, tak sa 
bude točiť a odplaší vtáky - škorce.

J. Kantárik



Pandový kvetináč

Z prázdnej PET fľaše vyrobíme kvetináč v podobe pandy. 

Zoberieme si fľašu, približne si nameriame výšku kvetináča a 
rozrežeme ju. Umyjeme ju dočista a vysušíme, takto pripravenú 
fľašu si prispôsobíme do tvaru pandy. Čiernou fixkou nakreslíme 
tvar hlavy. Vyznačíme oči a uši a striháme po vyznačenej čiare. 
Čiernou farbou vymaľujeme uši a zvýrazníme oči. Bielou farbou 
domaľujeme telo. Keď je kvetináč suchý, môžeme do vnútra vložiť 
pripravené kvety.

Prázdna fľaša by zostala ako odpad, a týmto nápadom to slúži 
ako pekná výzdoba.  

M.Michalka



Minikompostér

Na výrobu kompostéra potrebujeme väčšiu plastovú fľašu. Ja som
použil flašu z aviváže.

Nádobu rozrežeme pod hrdlom. Nad sviečkou ohrejeme kovový ostrý
predmet, môže byť starý skrutkovač alebo klinec, ktorým si urobíme
diery do vrchnej odrezanej časti nádoby. Hrany nadhrejeme nad
plameňom, aby nám to sadlo do seba. Do vnútra vložíme igelitové
vrecko a môžeme používať. 

Bude nám slúžiť na zvyšky zeleniny a ovocia (šupky z banánov, ohryzky
z jabĺk a  šupky zo zmiakov).

N.Harach



POKLADNIČKA Z PLASTOVEJ FĽAŠE

Pri príležitosti dňa Zeme sme sa rozhodli zrecyklovať plastovú fľašu. Pripravíme 
si : plastovú fľašu, nožnice, nožík, lepiacu pásku, farebný papier/temperové farby, 
suchý zips, látku, lepiacu pištoľ. 

Z plastovej fľaše odrežeme nožíkom vrchnú a spodnú časť, stred už nebudeme 
potrebovať. Spojíme ich a zalepíme lepiacou páskou. Potom odrežeme na vrchu 
pás aby sme mohli mince dávať dnu a naopak na spodku, aby sme ich mohli zas 
vybrať. Na fľašu buď niečo nakreslíme, alebo môžeme prilepiť farebný papier. Keď 
sme niečo nakreslili, necháme uschnúť, pokiaľ sme použili farebný papier 
môžeme pokračovať. Na dolný otvor nalepíme lepiacou pištoľou suchý zips 
a látku. Už stačí iba našraubovať vrchnák späť a výrobok je hotový.

Náš výrobok môžeme naplniť vlastnými úsporami alebo ho niekomu darovať.

E.Priwitzerová



Kvetináč z plastovej fľaše 
•

Na výrobu plastového kvetináča budeme potrebovať: plastovú fľašu ( 
najlepšie zelenú alebo nejakú farebnú , ak nemáte farebnú, potom si ju 
môžete vyfarbiť, aby bol kvetináč krajší),orezávač, hlinu a nejaké rastliny, 
ktoré chcete použiť.

Postup : zoberieme fľašu a z jednej strany vyrežeme stredný otvor tak, aby sa 
tam dala nasypať hlina . Do otvoru nasypeme hlinu v takom množstve,  aby 
bola fľaša plná . Následne zasadíme kvet alebo nejakú zeleninu (cibuľku, 
paradajku, ale môžeme aj jahody ), podľa toho, čo ste si vybrali . Na záver už 
len polejeme a máme hotovo .

G. Galková



Sova z kokakolovej PET fľaše

V prvom rade si kúpime kokakolu, potom  ju vypijeme, aby sme mali 
prázdnu fľašu. Keď máme fľašu prázdnu, tak odrežeme vrch aj spodok 
fľaše. Obidve odrezané časti spojíme papierovou lepiacou páskou. Po 
spojení obidvoch častí  naliepame tekutým lepidlom kúsky natrhaného 
papiera, aby sa nám lepšie maľovalo. Keď bude lepidlo s papierom 
uschnuté, začneme maľovať. Najprv všetko zamaľujeme hnedou farbou 
ako podklad. Keď hnedá farba zaschne, tak  sa vrhneme na maľovanie 
hrudníka, očí a zobáka. Počkáme, kým to všetko zaschne a nakreslíme 
perie. 

A tak bude naša sova vyrobená.

Takto to vyzeralo na obrázku. Takto som to urobil ja.

R.Hric



Jabĺčko z PET fľaše

Najprv si vyznačíme miesto, kde chceme odstrihnúť PET fľaše, 
potom odstrihneme ich konce. Spojíme taviacou  pištoľou alebo ručne 
jednu do druhej. Keď ich spojíme, zoberieme papierovú alebo plastovú 
slamku, ja som zobral papierovú a nafarbíme ju na zeleno. Ďalej ju 
prilepíme na jednu stranu jablka. Potom zoberieme druhú slamku 
a rozstrihneme ju po dĺžke a spravíme tvar listu, ktorý tiež nafarbíme 
na zeleno. A nakoniec ho prilepíme k listu. 

S. Zeman



Prasiatko z plastovej fľaše
Na výrobu prasiatka z plastovej fľaše budeme potrebovať: jednu plastovú 

fľašu, štyri korkové štople, tri uzávery na fľašu, lepiacu pásku, tavnú pištoľ, 
temperové farby, nožnice alebo nožík, fixky, drôtená kefka.     

Plastovú fľašu najskôr dôkladne umyjeme. Po umytí a vysušení fľašu 
rozrežeme približne v strede. Vrchnú časť fľaše zospodu narežeme, aby sa nám 
lepšie vsunula do spodnej časti. Po prerezaní spodnú časť nasunieme a lepiacou 
páskou zlepíme. Pripravíme si štyri korkové štople, ktoré z bočnej strany 
narežeme. Po narezaní ich prilepíme tavnou pištoľou na spodnú časť prasiatka. 
Otvor fľaše uzatvoríme štoplíkom a zo zvyšných dvoch urobíme oči. Tiež ich 
prilepíme tavnou pištoľou. Na zadnú časť fľaše prilepíme drôtik, ktorý pred tým 
jemne obtočíme okolo ceruzky. Hotové prasiatko vyfarbíme temperovými 
farbami podľa vlastnej fantázie.

Prasiatko môže slúžiť ako darček pre šťastie alebo ako pokladnička.
B.Slašťan



Krásavec z PET fľaše

Na vytvorenie takéhoto krásavca, potrebujeme: PET fľašu, 
špajdľu, nožnice, otvárač na fľaše, dekoračné vlasy a malú 
loptičku.

Postup: Odstrihneme krk fľaše a dno fľaše. Prevŕtame 3 
cm pod krkom dierky na obidvoch stranách a prestrčíme 
tadiaľ špajdľu. Na vrch položíme loptu, na ktorú 
namaľujeme tváričku. Dno fľaše použijeme ako dekoráciu 
na špajdľu; vyzerá to ako dáždnik. Na hlavu položíme 
dekoračné vlasy. 

Postavičku ozdobíme orechmi, vrchnákmi z fľaše. 
A JE TO! 

M. Zöldy



Kŕmidlo pre vtáčiky

Ako prvé si zoberiete fľašku a pripravíte si pomôcky. Potrebujete 
skalpel, nožničky, drevenú ceruzku alebo drievko a šnúrku. Potom si 
pod stredom fľašky vyrežete dieru, z tej si vtáčiky budú zobať 
slnečnicu. Následne si urobíte dieru do vrchnáka fľaše. Do tej dierky 
vo vrchnáku si vopcháte motúz s hrčkou na konci, aby to udržalo 
zavesenú fľašu a poriadne zatiahnete. Keď máte hotový vrch, 
začnete robiť malú dierku na otvor, aby ste tam vopchali starú 
ceruzku alebo drievko napríklad zo starej varechy a nasypete tam 
zrniečka. Kŕmidlo pre vtáčiky máte hotové. Zavesíte ho na strom .

Š. Šimonovič



Črepník z plastovej fľaše

Ak nechceme vyhodiť starú plastovú fľašu a znečisťovať životné 
prostredie, môžeme z nej urobiť napr. takýto črepník. Zoberieme si 
starú plastovú fľašu. Nožom z nej odrežeme cca 15 cm odhora. Fľaša 
musí mať vrchnák! Nad plameňom sviečky obhoríme konce. Potom 
vyfarbíme ľubovoľnými farbami na sklo fľašu zvonku. Necháme jeden 
deň, aby farby vyschli. Fľašu preložíme tak, aby na spodku bol 
vrchnák. Do našeho hotového črepníka potom dáme hlinu a 
zasadíme hyacint. 

Starú plastovú fľašu sme použili ako pekný jarný črepník.🌺🙂

S. Kyseľ



Korytnačka z plastovej fľaše

Pekný a jednoduchý výrobok z plastovej fľaše si vyrobíme 
jednoducho.
1. Potrebujeme tvrdý papier, fľašu, farbičky, nožnice a lepiacu pištoľ.
2. Rozstriháme si fľašu a odstrihneme spodok fľaše, ktorý budeme 
potrebovať.
3.Potom si obkreslíme taký široký kruh, ako je ten spodok fľaše. 

4.Na papier si dokreslíme hlavu, ruky a chvost.
5. Vystrihneme a vyfarbíme si to podľa seba a nakreslíme tvár.
6.Nalepíme vystrihnutý spodok fľaše.
Takto sme si vyrobili dokonalý doplnok do záhradky. 

D. Buchalová



Loď z plastovej  

fľašky Keďže naša planéta je plná odpadkov a najmä 
plastových fliaš, tak si ukážeme ako ich využiť.
Budeme potrebovať: plastovú fľašu, papier, 
lepiacu pásku, nožnice a niečo, čím si našu loďku 
vyzdobíme.
Do fľašky si vyrežeme menší otvor v tvare kocky 
alebo obdĺžnika, zoberieme si papier a stočíme si 
ho do paličky. Paličku oblepíme lepiacou páskou 
a z ďalšieho papiera si vystrihneme vlajku v 
akomkoľvek tvare a prilepíme k našej paličke.
Paličku prilepíme k lodi (Najlepšie by bolo 
lepiacou pištoľou, ale ak nemáte vôbec nič sa 
nedeje.) Našu loďku si vyzdobíme a máme 
hotovo. S takouto loďkou sa môžu kľudne hrať vo 
vani vaše deti, keď sa kúpu.  Pozor loďka je 
krehká.

V. Miková


