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Pošli do 9. 12. odpoveď na otázku, čo je 
tetrapak a na čo ho môžeš znova využiť. 
Vyčaruj z neho peňaženku alebo čokoľvek, 
čo ti napadne, a zašli foto svojej práce do 
Šikovníčka. TRAJA z vás dostanú super darček 
od Slovenskej agentúry životného prostredia.

SúťažSúťaž
majstrov šikovníčkov

Do takejto peňaženky si môžeš dať napríklad 
lístok na obed, preukážku na dopravu,  

ale aj pár mincí.

Ale vieš!  
Veď si už videl škatuľu, v ktorom  

je mlieko alebo náš  
obľúbený džúsik!

3.

Priložíme plastovú kartičku  
pol centimetra od spodného 

okraja obalu.  
Nad horným okrajom kartičky 
silnejšie prejdeme nožnicami. 

Dostaneme vyrytú čiaru, pozdĺž 
ktorej budúcu peňaženku 

ohneme.  
Pozor, aby sme obal  

nerozrezali!

4.

Nožnicami prestrihneme po stranách 
zadnú, dlhšiu časť obalu, a to až po 
miesto, kde sa nám dotýka kratšou, 

zahnutou časťou.  
Toto zopakujeme aj na druhej strane.

5.

Všetko, okrem 
zadnej steny, 
odstrihneme. 

Miesta, kde sme 
strihali, začistíme 

do hladka.

6.

V strede 
peňaženku 
zopneme 

spínadlom.

8.

Simsalabim! 
A peňaženka  

je hotová!

3. 4.

•  klasickú tetrapakovú škatuľu  
z mlieka či džúsu 

• nožnice 
•  pravítko alebo  

plastovú kartičku  
(bankomatovú alebo  
poisteneckú – požičiame  
si od rodičov)

• spínadlo („zošívačku“)
•  suchý zips alebo pevnejšiu gumičku
• pomoc dospeláka

Potrebujeme:Potrebujeme:

2.

1.

Ty, Filip, keď sa už nedá ísť von,  
čo keby sme si niečo vyrobili?  

Mám super tip – PEŇAŽENKu  
z tetrapaku!

Peňažeku poznám,  
ale tetrapak? 

To čo je?

1.

Škatuľu vypláchneme 
a vysušíme. Podľa návodu 
odstrihneme jej spodok  
a vrch v mieste prelomu.

2.

Bočné steny škatule 
ohneme smerom dnu.  

Aby dobre držali, prejdeme 
ich tupou stranou nožníc.

Ako na to:Ako na to:

5.

7.

8.

Obaly  
z tetrapaku 

nepremokajú, preto 
ich môžeme využiť aj 
pri ochrane striešok 
na vtáčích kŕmidlách 

či na búdkach pre 
netopiere.

6.

7.

Na predok peňaženky prilepíme kúsok 
suchého zipsu. Jeho druhá časť pôjde 

na náprotivný diel.  
Použiť môžeme aj gumičku.

Peňaženka
        z tetrapaku

Peňaženka
        z tetrapaku


