
DAN S POSEBNIMI VSEBINAMI – 19. 5. 2020 

Današnji dan je namenjen ustvarjanju  izdelkov iz odpadnega materiala.  

Pripravi si delovni prostor, poišči odpadni material in veselo na delo.  

Želim, da si ustvarjalen, da dodaš predlogom tudi kakšno svojo idejo.  

Zelo bom vesela, če mi svoj izdelek poslikaš in pošlješ.  

Veliko ustvarjalnih užitkov ti želim! 

 

Ustvarjanje iz odpadnega materiala  

ŽIVALICE IZ PAPIRNATIH VREČK  

  

Potrebujemo: papirnato vrečko, časopisni papir, trši barvni papir, lepilo, škarje, 

flomastre,  

...  

 Izdelava: Časopisni papir natrgamo na manjše koščke in z njimi napolnimo papirnato 

vrečko ter zalepimo odprtino. Iz tršega barvnega papirja izrežemo ušesa, tačke in druge 

dodatke ter jih prilepimo na vrečko. Narišemo še oči, nos in usta, da naša zverinica oživi.  

  

 NAMIGI: Na podoben način lahko izdelamo tudi strašilo, možička, dedka in 

najrazličnejše druge motive.  

 

 



METULJČEK  

 Potrebujemo: prozorno PVC vrečko, odpadni raznobarvni papir (npr. reklamne letake), 

slamici ali kosmato žičko, lepilo, škarje, ...  

Izdelava: Odpadni papir različnih barv natrgamo, z njim napolnimo vrečko ter zalepimo 

odprtino. Odrežemo košček vrvice ter ga zavežemo na sredino vrečke, da dobimo obliko 

metulja. Za konec oblikujemo iz slamic ali kosmate žičke še tipalke ter jih pritrdimo.  

 
NAGAJIVI MOŽIČKI   

 Potrebujemo: časopisni papir, barvni papir, flomastre, škarje, lepilo ali lepilni trak, 

...  

  Izdelava: Zgornji rob časopisnega papirja narežemo na trakove ter zvijemo časopis 

v tulec, ki ga fiksiramo s pomočjo lepila ali lepilnega traku. Iz barvnega papirja 

izrežemo oči, nos, usta in druge dodatke (lahko jih tudi narišemo s flomastri) ter jih 

prilepimo na ustrezna mesta.   

  
  



ROŽICE 1. Prazen tulec toaletnega papirja prerežemo na polovico. S škarjicami 

naredimo po robu tulca okoli 1 cm dolge zareze, ki jih zapognemo navzven, da so 

videti kot cvetni listi. 2. Na drugem koncu tulca ponovno naredimo zareze in jih 

zapognemo v nasprotni smeri, da se odprtina zapre. Iz papirja izrežemo krog in ga 

namestimo v tulec. Sredico in liste poljubno pobarvamo. V tulec naredimo manjšo 

luknjico, skozi katero vstavimo slamico. Iz papirja izrežemo liste in jih prilepimo na 

slamico.  

ROŽICE 2  

Potrebujemo: majhne jogurtove lončke (lončke od Fruhcverge jogurta) ali 

plastične  jajčke, barve, barvni papir, vrtnarsko žico, škarje, lepilo, čopiče, …  

Izdelava: Če uporabimo plastične jajčke, jih moramo najprej prerezati na pol. 

Jogurtove lončke ali jajčne polovice nato pobarvamo s poljubnimi barvami in 

pustimo, da se posušijo. Skozi vrhnji del lončka ali jajčno polovico vstavimo vrtno 

žico in prilepimo »prašnike«, ki smo jih predhodno izrezali iz barvnega papirja.    

Za konec prilepimo še liste.  



ŽIVALICE IZ SRČKOV  

  

Iz papirja ali kartona izrežemo več različno velikih srčkov in jih zlepimo v različne 

oblike (glej slike).  

 

 ROŽICE IZ GAZE  ROŽA IZ PRTIČKOV  

 
VAZA IZ PLASTENKE  

 



Potrebujemo: gazo, barvo za barvanje jajc,  vrvico, škarje, vejice, …  

 Izdelava:  Gazo pobarvamo v barvi za jajce in jo posušimo.  Od gaze odrežemo trak 

dolžine približno petnajst in širine pet centimetrov. Trak večkrat prepognemo in iz 

njega izrežemo cvetne liste. Za prašnike izrežemo pravokotnik in ga zvijemo. 

Prašniku postopoma dodajamo cvetne liste in s prsti oblikujemo cvet. Dobljeni cvet 

zatrdimo z vrtno žico ali kosom vrvice. Rožice nato pritrdimo na vejico, ki jo 

postavimo v vazico.   

 
VAZICE  

Potrebujemo: trši papirnati tulec (ali plastično cev), pokrov iz kozarcev za 

vlaganje, barve, lepilo, volno ali druge okrasne trakove, testenine, lepilo, škarje, 

Izdelava: Tulec pobarvamo in ga prilepimo na pokrovček. Nato ga na debelo 

premažemo z lepilom in obdelamo z različnimi materiali. Lahko uporabimo volno, 

okrasne trakove, čipko, testenine različnih vrst, proseno kašo, začimbe …  

 


