
Nepaprasta šluotos kelionė

Seniai, labai seniai, tais neatmenamais laikais, kai dar 
Žemėje gyveno visai nedaug žmonių ir jie dar neturėjo nei 
automobilių, nei kompiuterių, nei telefonų ir nei televizorių, 
gyveno mažytė šluota. Jos namai buvo nedidelis, medinis na-
melis, kuriame tilpo krosnis, kelios lovos, drabužių skrynia, 
stalas ir suolas, ant kurio sėdėdavo žmonės. Kai tik šluota at-
siremdavo į krosnį  ir ramiai užsnūsdavo, iš kampų  pradėda-
vo lįsti dulkės ir slėptis po stalu, po suolu ir po lovomis – jos 
manė, kad ten bus puiki slėptuvė. Deja, pabudusi šluota iš 
karto pastebėdavo nenaudėles ir jas tuoj pat sušluodavo. Vai-
kams patiko draugauti su šluota. Jie visada linksmai juokda-
vosi, kai jų mažoji draugė pakutendavo jiems nosytę.   
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Maža, bet vikri šluota švarino ne tik namų vidų, bet ir 
aplinką. Kieme ji negalėdavo nustygti vietoje – tuoj pat pra-
dėdavo šluoti paukščių plunksnas, sausas žoles, lapus, ir net 
medžių šakeles, kurias ji vos vos pakeldavo. Žmonės negalėjo 
atsidžiaugti šluota ir pavadino ją Švaruole.

Nuspalvink šį gražų vaizdelį.

Bėgo metai. Kaimas, kuriame gyveno Švaruolė, virto di-
deliu miestu. Žmonės išrado elektrą, dviračius, automobilius, 
radiją ir televiziją. Atsirado telefonai ir kompiuteriai. Plačio-
mis gatvėmis važinėjo troleibusai ir autobusai, o parduotu-
vių vitrinose mirgėte mirgėjo įvairiausi daiktai, drabužiai ir 
žaislai. Vaikai vesdavosi tėvus į didžiules parduotuves, kur 
prašydavo nupirkti saldumynų, gardumynų, naują telefoną 
ar elektroninį žaisliuką. Namuose daugėjo šiukšlių ir dulkių, 
nes žmonės tingėjo tvarkytis. Dulkės kaupėsi po stalu, po 
lova ir ant lentynų. Dulkėmis buvo nuklotos visos gatvės. Na-
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muose daugėjo nereikalingų daiktų ir buitinių atliekų. Žmo-
nės išmesdavo senus televizorius, šaldytuvus, nenaudojamas 
skalbimo mašinas tiesiog į gatvę. Miestas pradėjo panašėti į 
sąvartyną.  Pasaulis aplink šluotą Švaruolę pasikeitė, tačiau ji 
liko tokia pati – mažutė, vikri ir mėgstanti šluoti. Ji stebėjo 
miesto gyvenimą ir šlavė, šlavė, šlavė – nuo ryto ligi vakaro... 
Tačiau ji buvo mažytė,  kad ir kaip stengėsi, niekaip negalėjo 
sutvarkyti viso miesto. Jai reikėjo pagalbos.

Šluotai į pagalbą atėjo jos sesės – kitos šluotos. Tačiau 
darbo joms nė kiek nesumažėjo. Kuo daugiau mieste gyveno 
žmonių, tuo vikriau šluotos turėdavo suktis. Žmonės buvo la-
bai netvarkingi ir šiukšles mesdavo, kur pakliūdavo. Švaruolė 
su savo sesėmis privalėjo dirbti nuo ryto iki vakaro, nuo va-
karo iki kito ankstaus ryto. Tačiau Žemėje vis tiek buvo ne-
tvarka. Į pagalbą pasitelkdavo ir motorizuotus savo draugus 
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– dulkių siurblius, nereikalingų daiktų surinkimo mašinas, 
tačiau vis tiek darbų nudirbti nespėdavo. Šiukšlės kaupėsi ne 
tik miestuose, bet ir kaimuose. Grėsmingas šiukšlių drakonas 
pradėjo šliaužti palei ežerus, upes ir miškus. Žmonės šluo-
tomis buvo nepatenkinti ir joms priekaištavo, kad per lėtai 
dirba. 

Šluota Švaruolė buvo ne paprasta, o stebuklinga – ji 
mokėjo skraidyti. Ji negalėjo susitaikyti su netvarka, todėl iš-
skrido į tolimus kraštus pasižvalgyti, ar ir ten žmonės taip 
smarkiai šiukšlina. Ilgai ilgai  šluota skrido per miškus, per 
jūrą ir per kalnus, kol pamatė miestą ir nusprendė pailsėti. 
Mieste stovėjo daugiaaukščiai namai, gatvėmis zujo automo-
biliai, spalvotomis lemputėmis mirgėjo parduotuvių vitrinos, 
tačiau gatvėse šiukšlių nesimatė.
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Šiame mieste Švaruolė susirado draugę – Žaliąją šluotą, 
kuri jai papasakojo, kaip žmonės gyvena šiame mieste ir ko-
dėl niekur nesimato šiukšlių.

– Mes švariai gyvename todėl, kad tvarkomės. Visi su-
prantame, kad tvarka ir švara priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų: nuo šiame mieste gyvenančių mamų, tėčių, vaiku-
čių ir, žinoma, mūsų – šluotų. Mums svarbu, kad kiekvienas 
daiktas, kuris žmogui jau nereikalingas, būtų ne išmestas, o 
atiduotas perdirbti.

– O ką tai reiškia perdirbti? – paklausė Švaruolė.
– Perdirbti – tai daiktus prikelti naujam gyvenimui. Pa-

vyzdžiui, aukštoje temperatūroje išlydžius stiklo butelių du-
ženas, galima gauti naujus butelius. Perdirbus antrą kartą po-
pierių galime gauti popierines servetėles, rašomąjį popierių ir 
dar daug kitų gerų daiktų.
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– Oho, – nusistebėjo Švaruolė. – Vadinasi, jei perdirb-
tume visas atliekas, tai man šluoti tiek daug nereikėtų, o ir 
gamta mums būtų dėkinga?

– Žinoma, – patvirtino draugė. – Juk popierių gami-
name iš medžių, vadinasi, liktų daug nenukirstų medžių, jie 
galėtų augti ir žaliuoti. Sutaupytume daug energijos ir kitų 
gamtos išteklių. Perdirbti galima popierių, kartoną ir  jo ga-
minius, plastikinius butelius, plastmasinius maišelius, stiklą 
bei jo duženas, metalo gaminius, kompiuterius, mobilius te-
lefonus, elementus.
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Sujunk šiuos taškus, pasiūlė šluota savo draugei: 

Ar žinai, kad viena iš rodyklių simblizuoja atliekų rūšia-
vimą, kita – atliekų perdirbimą ir trečia – naujo daikto įsigi-
jimą iš perdirbtos medžiagos. 
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Nuspalvink rodykles žaliai.

Žalioji šluota paaiškino:

–Šiame mieste žmonės dažniau perka tuos daiktus, kurie 
pažymėti šiuo ženklu, nes žino, kad jie yra perdirbami. Tada 
mažiau atliekų keliauja į sąvartynus, mes tausojame gamtą, 
taupome energiją ir mažiname taršą. Perdirbdami  atliekas, 
sukuriame daug naujų darbo vietų.

Geriausi mūsų draugai gatvėje yra rūšiavimo konteine-
riai. Jie yra žali, mėlyni ir geltoni.
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O dabar nuspalvink šiuos konteinerius: popieriaus - mė-
lynai, stiklo - žaliai, plastmasės - geltonai.

Pas mus visi miesto gyventojai atliekas rūšiuoja ir neša į 
šiuos konteinerius. Tikiuosi, iki jų rasi kelią.
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– Be šių trijų pagalbininkų – mėlyno, žalio ir geltono 
konteinerio, ir pas mus būtų netvarka, net jeigu dirbtume 
nuo ryto iki vėlaus vakaro, – atsiduso Žalioji šluota. – Kadan-
gi mūsų mieste yra konteineriai, žmonės turi galimybę visas 
atliekas, kurios susidaro buityje, išrūšiuoti. Į mėlynąjį kontei-
nerį mes metame popieriaus atliekas: žurnalus, laikraščius, 
kartoną, rašomąjį popierių, sąsiuvinius, kartonines pieno, 
sulčių, kitokių gėrimų pakuotes. Į šį konteinerį nemetame 
naudotų tapetų, servetėlių, popierinių nosinių, traškučių pa-
kelių. 

–Aš taip pat norėčiau išmokti rūšiuoti atiekas. Grįžusi  
namo, išmokyčiau savo miesto gyventojus. Ar galėtum man 
padėti? – paprašė Švaruolė.

–Žinoma, – mielai sutiko Žalioji šluota. – Tavo miestas 
taip pat bus švarus ir tvarkingas. Dabar klausykis atidžiai.

Surask lipdukų lape ir suklijuok tuos daiktus, kuriuos ga-
lima mesti į mėlynąjį (popieriaus) konteinerį.
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Tinkami mesti daiktai: laikraštis, knyga, sulčių pakuotė, 
išlankstyta dėžutė.

Netinkami daiktai: plastikinis maišelis, bulvių traškučių 
pakuotė, tapetai, servetėlės, neplauta jogurto pakuotė.

Į geltonąjį (plastiko) konteinerį mes metame plastiki-
nius vaisvandenių, geriamo vandens butelius, švarius plasti-
kinius aliejaus butelius, švarias plastikines dėžutes, indelius, 
maišelius, žaislus iš plastiko (be elektronikos) ir kitas švarias 
plastikines pakuotes. Į šį konteinerį galima mesti ir metalines 
gėrimų skardines, metalinius dangtelius. 

Į jį nemetame žaislų iš plastiko su elektronika, garso ir 
vaizdo kasečių, kompaktinių diskų, cheminėmis medžiago-
mis užterštų pakuočių.

Ar žinai, kad plastikiniai buteliai užimtų geltonajame 
konteineryje kuo mažiau vietos, geriausia nusukti kamštelius 
ir butelius suspausti. Štai taip:
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O dabar, kai jau žinai, kokias atliekas galima mesti į gel-
tonąjį konteinerį, lipdukų lape surask daiktus, kuriuos turėtum 
sudėti į geltonąjį plastiko konteinerį.

– Dabar keliausime prie žaliojo konteinerio, kuris skirtas 
stiklo atliekoms. Stiklas gali būti perdirbamas daugybę kar-
tų. Iš 1 kilogramo stiklo duženų gauname 1 kilogramą naujo 
stiklo. Į žaliąjį konteinerį mes metame stiklo butelius, stiklo 
duženas, stiklo indus. Jie visi turi būti išplauti. Į jį negalima 
mesti porceliano, veidrodžių, elektros lempučių, automobili-
nių stiklų duženų.

Imkis, Švaruole, darbo ir sušluok tinkamas atliekas į ža-
liąjį konteinerį.
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O tu padėk šluotai ir surask lipdukų lape šiuos daiktus bei 
suklijuok.

–Ar sunku buvo susitvarkyti su užduotimi? – paklausė 
Žalioji šluota. – Mūsų mieste net patys mažiausieji žino, kur 
kokias atliekas mesti. Jų tėveliai dažniausiai atliekas rūšiuoja 
savo namuose, jos turi tris mažus konteineriukus – šių di-
džiųjų konteinerių draugus.

Tikiuosi, mokėsi nuspalvinti pačiomis gražiausiomis spal-
vomis šį jaukų namų vaizdelį.
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– Kadangi jau moki atliekas rūšiuoti į konteinerius, su-
dėliok žodžius iš sumaišytų raidžių. Šalia užklijuok geltono, 
mėlyno ar žalio konteinerio, į kurį turėtų patekti šis išmestas 
daiktas, paveikslėlį.
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Iš atliekų, kurias perdirbame, gauname naujus daiktus. 
Savo pasirinktomis spalvomis nuspalvink daiktus, kuriuos 
gauname teisingai išrūšiavę ir perdirbę atliekas.

Užklijuok konteinerio lipduką.
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–Ar nepavargai? – paklausė Žalioji šluota savo viešnios.
– Tavo pamoką išmokau puikiai, tik labai pailsau...– at-

sakė Švaruolė.
– Tada pasikvieskime vėją, jis geras mano draugas. Jis 

padės mums sutvarkyti kiemus ir vaikų žaidimo aikšteles.  
Kur buvęs, kur nebuvęs atskriejo vėjas.
– Noriu pūsti, noriu pūsti, – nekantravo vėjas.
– Dar palauk minutėlę ir galėsi pūsti kiek panorėjęs. Pir-

miausia duosiu tau užduotį, – tarė Žalioji šluota. – Ar mokė-
tum visus nukritusius medžių lapus, obuolius, kriaušes, kurių 
žmonės patys nesusirinko, supūsti į tą didelę dėžę?

– O kam? – drauge paklausė mažoji šluota ir vėjas.– 
Nukritę medžių lapai, nupjauti medžiai, nulūžusios šakos, 
nušienauta žolė – tai žaliosios atliekos. Iš šių atliekų žmonės 
pasigamina vertingą trąšą – kompostą. Komposte vyksta tie 
patys procesai kaip ir dirvoje. Kompostas ne tik papildo žemę 
maistingosiomis medžiagomis, bet ir gerina dirvožemio 
struktūrą.  Beje, žmonės į šią dėžę dar meta virtuvės atliekas: 
daržovių atliekas, lukštus, kevalus, vaisius, kavos ir arbatos 
tirščius. Mėsos, žuvies atliekų ir  virtų daržovių nemeta.

– Į tą didelę dėžę? O, tai lengvas darbelis, – atsakė vėjas 
ir kartu su šluota Švaruole ėmėsi darbo.

– Tvarką padarėme, – pasigyrė vėjas. – Bet kur dėti su-
gedusius kompiuterius, lemputes, elementus ir mobiliuosius 
telefonus? Jų aš nepūsiu į komposto dėžę, – piktinosi jis. 

– Tu teisus. Tikrai negalima kompiuterių, mobiliųjų te-
lefonų, elementų  mesti į atliekų konteinerį. Tai pavojingos 
atliekos. Patekusios į gruntą, užterš jį pavojingomis medžia-
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gomis. Irdami elementai į aplinką išskiria nuodus, kurie gali 
pakeisti dirvožemio sudėtį, nudeginti augalų lapus, gyvūnų 
odą. Šios medžiagos gali patekti į maistui auginamus augalus, 
gali būti išplautos į vandens telkinius, gali patekti į gyvūnų ir 
žmonių organizmus. Žmonės ir gyvūnai gali susirgti sunkio-
mis ligomis.

– Nerūstaukite dėl kieme rastų elektronikos atliekų, – 
nuramino draugus Žalioji šluota. – Tuoj atvažiuos speciali 
mašina ir išveš šias atliekas į atliekų tvarkymo centrą. Visi 
mūsų gyventojai tvarkingi, todėl šias pavojingas atliekas ati-
duoda atliekų surinkėjui.
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– Senus kompiuterius mes atiduodame į parduotuvę, 
kurioje galima įsigyti naujų kompiuterių. Elementai surenka-
mi prekybos centruose ir net mokyklose tam skirtose vietose.

Ant naujų kompiuterių, mobiliųjų telefonų, televizorių, 
šaldytuvų ir kitų panašių daiktų yra užklijuotas šis ženklas, 
kuris simbolizuoja, kad šių daiktų negalima mesti į konteine-
rius.
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Ant šių daiktų  užklijuok lipdukus, kurie reiškia, kad šių 
daiktų negalima mesti į konteinerį. 

Rodyklėmis pažymėk, kur gali priduoti nereikalingas pa-
vojingas atliekas.

– Jeigu gyvenčiau jūsų mieste, man beveik nereikėtų 
dirbti, – tarė Švaruolė. – Galėčiau tik savo malonumui šluoti 
dulkes, šiukšles ir sausus lapus, kaip kažkada seniai seniai, 
kai dar gyvenau mediniame namelyje, kai kutenau vaikams 
nosytes ir jie juokdavosi.

– Aš žinau, kaip tau padėti, – atsakė Žalioji šluota. – Mes 
drauge su kitomis šluotomis skrisime į tavo kraštą ir moky-
sime visus žmones rūšiuoti. Mes keliausime ne vienos: pa-
siimsime savo geriausius draugus žaliuosius, mėlynuosius ir 
geltonuosius konteinerius ir daug atliekų surinkimo mašinų. 
Jeigu vėjas panorės, galės keliauti drauge su mumis.

21



Ar ir į tavo miestą atėjo pagalba? Jei taip, mūsų herojė 
mažoji Švaruolė tikrai apsidžiaugs ir primins tau, kad švara 
tavo mieste priklauso pirmiausiai nuo tavęs. Jei rūšiuoji atlie-
kas – saugai gamtą. 

Švara ir tvarka pirmiausia priklauso nuo mūsų pačių. 
Jei tingėsime rūšiuoti atliekas, jei mesime šiukšles ant že-
mės – labai greitai į mūsų namus, miestus ir kaimus įšliauš 
šiukšlių drakonas. Rūšiuodami atliekas, mes saugojame 
mūsų nuostabią žaliąją planetą. 

Ei, šluota Švaruole, kur dingai? Aš noriu su tavimi drau-
gauti!
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Surask skirtumus tarp šių dviejų gamtos vaizdelių ir su-
skaičiuok.
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Tikiuosi, jau žinai, kad šiuos nereikalingus daiktus rei-
kia išmesti į rūšiavimo konteinerius ir jie bus prikelti naujam 
gyvenimui: vėl iš naujų butelių gersime įvairius gėrimus, vėl 
rašysime ant to paties  popieriaus ir galėsime sėdėti ant kėdu-
tės, pagamintos iš perdirbto  plastiko.

Mes broliai trys – labai stori.
Kasdieną esam alkani.
Kiekvieną dieną laukiame daiktų,
kad nebebūtų atliekų.

Kad būtų saugoma gamta,
nes mūsų ji MAMA.



Nuspalvinkite pagrindinius knygelės veikėjus:
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