
Tipy a triky,
ako jednoducho 
šetriť energiou



Ahojte, decká, volám sa Št’ukes 
 a som vypínač v izbičke mojej 
 kamarátky Katky. Celé dni si tak 
 sedím na stene a vidím, ako Katka 
 zbytočne míňa energiu. 

Ahoj, žiarovka Svetluška, 
tak sa mi zdá, že dnes práve 
 nežiariš od šťastia.

Veru nie, lebo Katka odišla 
do obývačky pozerať telku 
a nechala ma svietiť. A tak 
to ide každý deň. Veď aj ja 
potrebujem občas vypnúť.

Presne tak a na to sme 
tu my – vypínače. Takže, 
 ked’ odchádzate zo svojej 
 izbičky, poriadne 
skontrolujte, či ste zhasli 
 všetky svetielka. 

Povedal som si dosť a rozhodol
som sa, že naučím Katku šetriť.

A rovno to naučím aj vás, 
čo poviete? Tak super, ideme na to . 
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Nájdeš, ktorá polovica žiarovky presne doplní 
chýbajúcu polovicu na obrázku?

Nájdi všetkých Šťukesov v tejto brožúrke, 
 spočítaj ich a vynásob troma!

Aká je správna odpoveď?

x 3 = ?
1 2 3 4



Aaale, Katka sa zas nevedela 
rozhodnút’, čo chce na raňajky, 
a tak ma stále otvárala  
a zatvárala... 

Decká, aj vy otvárate chladničku 
príliš často? Nerobte to, lebo 
potom míňa viac energie. Radšej 
si vopred rozmyslite, na čo máte 
chut’, a potešíte nielen chladničku, 
ale aj mamičku. 

Čau, chladnička Hladnička,
čo si dnes taká namrazená?
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Prešmyčka: Podarí sa ti z písmeniek správne zložiť 
obľúbené maškrty z chladničky? 

Vystrihni a poskladaj kocku, 
ktorá ti napovie, ako šetriť energiou!
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To mi je l’úto, Kamarátor radiátor. 
Milé decká, ked’ idete z domu na 
niekol’ko dní preč, nezabudnite  
v izbičke stíšit’ radiátor, aby 
nekúril nadarmo.

Radiátor opät’ rozohrejte, 
až ked’ sa vrátite domov. 

Hej, lebo Katka ma nevypla 
a musím kúrit’, aj ked’ tu so 
mnou nie je. Už som z toho  
celý unavený. 

Aaaa, Kamarátor radiátor, zdá
sa mi, že si dnes dáky odpálený...
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Pospájaj zaradom body od 1 do 44 a nájdi si nového Kamarátora. 
Obrázok oživ farbami. 

Doplň do krížovky slová, ktoré 
sme sa naučili, a vylúšti tajničku.

1.  Ako sa volá vypínač kamarátky Katky? 
2.  Čím zakrývame hrniec? 
3.  Čo zatvárame počas sprchovania? 
4.  Ako sa volá spotrebič, na ktorom varíme? 
5.  Čím zhasneme svetlo v izbičke? 
6.  Čo je opak šetrenia energie? 
7.  Ako sa volá miesto v kuchyni, v ktorom umývame riady? 



Ahoj, Drobček hrnček, 
čo si taký napálený?

Ani sa nepýtaj. Katka ma zase
zabudla zakryť a potom mi
varenie strašne dlho trvá  
a míňam veľa energie.
Už som z toho unavený.

Decká, vždy keď pomáhate mamičke
pri varení, nezabudnite jej pripomenúť,
aby pozakrývala hrnce pokrievkami.  
Inak z nich zbytočne uniká teplo,  
varenie trvá dlhšie a míňa sa tak 
viac energie.
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Pomôž nájsť hrncom ich stratené pokrievky.
Napíš číslo hrnca k prislúchajúcej pokrievke a vyfarbi ju. Nájdi cestu bludiskom a pomôž hrncu dostať sa k pokrievke.



 

 

 

 

Ani sa nepýtaj. Vždy, keď sa Katka 
sprchuje, nezastavuje ani len na 
chvíľu vodu. Zbytočne tak zo mňa 
každý večer len tečie a tečie!

Ahoj, kohútik Huncútik, 
čo si taký uplakaný? 

Decká, keď sa sprchujete, zastavte 
 vodu, kým sa namydlíte. Ušetríme 
 tak veľa vody a energie na jej ohrev!



VYRIEŠ SLOVNÚ ÚLOHU!

Vyrieš matematickú hádanku
a zisti, koľko vody včera
použila Katka pri sprchovaní:

Katka sa sprchovala 10 minút a za celý čas 
 nezastavila ani na chvíľu vodu.

Cez sprchu pretečie za minútu 10 litrov vody.
Vedro na vodu má objem 20 litrov.
Koľko vedier by Katka naplnila vodou,
ktorú spotrebovala pri sprchovaní?

Tajnička
1. Šťukes
2. Pokrievkou
3. Kohútik
4. Sporák
5. Vypínačom
6. Míňanie 
7. Drez

Slovná úloha
5 vedier

Rovnica
51 Šťukesov
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Vymaľuj si ma!



Vymaľuj si ma!

Nezabúdajte, že aj vy môžete 
šetriť energiami a zároveň 
tak chrániť prírodu!

Viac sa dozviete na

www.pozicanaplaneta.sk



www.sse.sk


