
 

 

Máčik 

Separáčik 
Príbeh pre deti  na 1. stupni o tom,  

ako  Máčik Separáčik 

naučil deti separovať odpad  

a vyčistil všetky mestá, dediny, lesy 

a lúky.  

 



Ako separovať papier?  

Máčik - Separáčik pristavil ku 

každej škole modrý kontajner a deťom 

povedal, aby do tohto kontajnera  

hádzali: 

– noviny, časopisy 

– kartónové obaly 

– knihy 

– baliaci papier, zošity… 

 

ale, že semnesmú hádzať : 

– navlhnutý a mokrý papier 

– mastné papiere 

– fólie, celofán 

– obaly zo sladkostí a pod. 

– kopírovací papier 

 

 

 
Obliekol sa do modrých šiat a organizoval 

separovanie papiera.  



Ako separovať plasty? 

Na druhý deň Máčik - Separáčik 

pristavil ku každej škole žltý  

kontajner a deťom povedal, aby 

do tohto kontajnera  hádzali : 

– PET fľaše rôznych farieb(netreba dávať dolu 

nálepku ani vrchnáčik) 

– plastové obaly z potravín – tégliky, misky a fólie 

– plastové obaly z čistiacich prostriedkov  

– plastové tašky, vrecká 

 

ale, že sem nesmú hádzať : 

 

– plasty znečistené od rôznych chemikálií a liekov 

– plasty znečistené od oleja  

  
Obliekol sa do žltých šiat a organizoval 

separovanie plastov a tetrapakov. 



Ako separovať sklo ? 

Na tretí  deň Máčik - Separáčik 

pristavil ku každej škole zelený 

a biely kontajner a deťom 

povedal, aby do tohto kontajnera  

hádzali :  

– poháre od rýb, zeleniny, ovocia, poháre na pitie 

– fľašky od piva, vína, alkoholu, octu, oleja 

– sklené obaly  

– sklené črepy, okenné sklo 

– Správne  číre sklo patrí do bieleho kontajnera  

a farebné do zeleného kontajnera.  

 

ale, že sem  nesmú hádzať : 

– porcelán a črepy ostatnej keramiky 

– lepené sklo 

– ploché sklo s drôtenou vložkou 

– zrkadlá.  

 

 

 
Obliekol sa do zeleno bielych  šiat a organizoval 

separovanie skla. 



Kam s bioodpadom?  

Máčik Separáčik nás tiež naučil, že 

jesenné lístie a odpad zo záhrady 

môžeme kompostovať a vyrobiť si tak 

prírodné hnojivo.  

 

 

 

Kam so starými liekmi ?  

Máčik Separáčik nás tiež naučil, že 

staré musíme odovzdať v lekárňach.  

 

 

 

 

Separovanie zberu je prvým krokom 

pre recyklovanie surovín.  

 

 
 

Symbol recyklácie  
(šípky vyfarbi na zeleno)  

 

 



A na záver pár slov 

o elektroodpade 
Máčik Separáčik nám povedal, že 

elektroopad - veľké domáce 

spotrebiče, malé domáce spotrebiče, 

počítače a príslušenstvo k nim, 

spotrebná elektronika, svetelné zdroje, 

elektrické a elektronické nástroje  sa 

nesmú hádzať do komunálneho 

odpadu, ale je potrebné odovzdať ich 

vo vybraných predajniach 

elektrospotrebičov, na zberných 

dvoroch, ale napr. baterky 

a starémobily môžete hodiť aj do 

kontajnera na elektroodpad, ktorý je 

umiestnený v našej škole. 

 
Obliekol sa do červených   šiat a organizoval 

separovanie elektroopadu. 



 

Milé deti, verím, že potom, ako vám 

Máčik Separáčik  porozprával, ako 

máte nakladať s odpadom,  

aby neznečisťoval naše prostredie,  

nebol pre nás nebezpečný,  

ale naopak, aby sme z neho dokázali  

získať ešte cenné suroviny  

ste už lepšie pripravený 

s nami spoluzachraňovať 

našu Modrú planétu Zem.  

 

 

 

 

 

 

 
Modrá planéta – naša Zem 


