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СМАЊЕЊЕ И ПОНОВНА УПОТРЕБА ОТПАДА
Отпад је било који материјал, сировина или предмет који настаје током свакодневних животних активности и који више не користимо, јер је служио својој намени и на крају процеса за нас нема даљу употребну вредност. Отпад је загађивач ваздуха, воде и земљишта. Најефикаснији начин за смањење количине насталог отпада и ублажавање његовог утицаја на животну средину је првенствено спречавање његовог настајања. Многе ствари које бацамо могу поново да се искористе, а друге се могу рециклирати за прављење нових производа.

СМАЊЕЊЕ И ПОНОВНА УПОТРЕБА СУ 

НАЈБОЉИ НАЧИН НА КОЈИ МОЖЕМО 

УШТЕДЕТИ ПРИРОДНЕ
 РЕСУРСЕ, 

ЗАШТИТИТИ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

И УШТЕДЕТИ НОВАЦ.
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ПРЕДНОСТИ СМАЊЕЊА И ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ 
ОТПАДА

  Штеде се енергија и сировине, а тиме се спречава и загађење животне средине;
  Смањује се емисија гасова стаклене баште који доприносе глобалним климатским променама;  Доприноси се очувању животне средине за будуће генерације;

  Штеди се новац потребан за одлагање отпада;
  Смањује се количина отпада која се мора послати на депоније;
  Доприноси да се производи искористе у највећој мери.

аада;
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ИДЕЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ 

И ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ОТПАДА

   Уместо да бациш предмете који ти не требају, покушај да 

нађеш различите ефикасне начине да их поново употребиш. 

   Купуј половне ствари. Врло често су такве ствари јефтиније и 

исто тако добре као и нове.

   Купуј производе
 у повратној амбал

ажи која може поново да се 

искористи.

   Избегавај произв
оде који су превише упаковани. 

   Чувај тегле и сличне посуде које се могу поново употребити.

   Избегавај произв
оде за једнократну употребу (влажне 

марамице, папирне или пластичне чаше, папирне убрусе, итд.)

   Одржавај и поправљај предмете и производе као што су 

одећа, гуме и разни уређаји па их тако нећеш морати често 

мењати и куповати.

   Користи платнене торбе приликом куповине уместо 

пластичних кеса.

   Користи папир за писање и цртање са обе стране.

   Донирај стару одећу, играчке и књиге онима који то немају.

   Покушај да продаш старе уређаје, бицикл који си прерастао, 

намештај који не користиш уместо да их бациш.

   Позајми, изнајми и дели предмете који се не користе сваки 

дан, као на пример декорација за прославе, алат, столице...
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СПРЕЧИ ЗАТРПАВАЊЕ ПЛАНЕТЕ ОТПАДОМ!
ПРОМЕНИ СВЕ(С)Т... ПОМОЗИ ПЛАНЕТИ!

Свако од нас треба да чува Планету - имамо само једну. 

Поновна употреба је један од начина како да пазимо 

на њу. Потребно је мало труда да од ствари, које бисмо 

иначе бацили, направимо нешто ново и тако допринесемо 

смањењу отпада.  

У овој књизи су дате неке идеје за поновну употребу 

отпада, односно одбачених ствари које су (привремено) 

изгубиле вредност. Понуђени примери развијају 

машту, подстичу дружење и истовремено представљају 

занимљив и ефикасан начин очувања животне средине и 

природних ресурса. Уз мало труда и маште дугорочно се 

може видети велика промена.
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КАРТОН И ПАПИР
ПАПИР се најчешће прави од целулозе, сировине која је основни 

састојак дрвета. Потребно је посећи бројна стабла да би се произвео 
папир. С обзиром да је дрво природни ресурс који је веома значајан 
за производњу кисеоника, потребно је бринути о његовој количини. 

Једно домаћинство годишње потроши количину папира 
добијену од 6 стабала.ијену од 6 стабала.

р

ПАПИР ПАМЕТНО 

КОРИСТ
И 

И ШТЕДИ ГА 

КАКО БИСМО 

САЧУВА
ЛИ 

ШТО ВИШЕ 

ДРВЕЋ
А!
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НОВО ЛИЦЕ РОЛНИЦЕ
Уместо да заврше на депонији, картонске ролнице могу постати 

нови ликови у дечијој колекцији јунака. 

Потребно је доста маште и: 

 картонске ролнице,

 тканина,

 канап или вуница,

 маказе,

  лепак,

 фломастери, темпере 

или водене боје,

 вата,

 дугмићи,

   разни украси. 
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ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!



СВЕМИРСКИ МАЧ
Дечаци воле да глуме витезе и принчеве. 

Mач који се прави од материјала које свако има у кући, 
обрадовао би сваког дечака. 

Потребан је следећи материјал:

Неколико ролница треба залепити једну на другу 
селотејпом. 

На једном крају треба притиснути ролну 
да личи на врх мача, а потом све ролне обмотати 

алуминијумском фолијом да би добили 
сечиво мача.

Од картона направити 
дршку за мач.

Дршка се може обојити бојицама или 
фломастером, а може се обмотати и 

самолепљивом траком.р

  картонске ролнице,

   картон,

   алуминијумска фолија,

   маказе,

   лепак,

   селотејп,

  фломастери, 
бојице или 
самолепљива трака .̋

сечиво мача.

 

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!

ОПРЕЗНО КОРИСТИ
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ЕКО САТ
Оно што ће улепшати и развеселити дечију собу је 

разнобојни сат од картона. 

Ова активност ће им поред развоја креативности и маште 
засигурно помоћи у учењу бројева и гледању на сат.

Да би направили сат, можемо искористити украсне, картонске 
тањириће за дечије рођендане. 

За израду сата потребан је 
следећи материјал:

   маказе, 
   лепак,
   рајснадла,
   картони у разним бојама (за бројеве и казаљке),
   маркер (за писање бројева, уколико их не лепите), 
   украси по жељи.

ДаД

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И РАЈСНАДЛУ!У!
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МОЋНА РАКЕТА
Деца маштају о томе да имају ракету како би могла да одлете високо на небо. 

До звезда се може и из дечије собе.

Неколико картонских ролница треба залепити једну на другу. 
Горњу ролницу треба стиснути како би се направио врх ракете. 

На ролницама треба исећи прозорчиће како би направили места за фигурице 
(путнике). Од картона исећи троуглове, залепити их за дно спојених ролница 

како би добили крила ракете и обојити по жељи.

ШАРЕНИ 
АУТИЋИ

Картонске ролнице можемо искористити на веома занимљив 
начин како би направили шарене аутиће.

Ролнице исечемо тако да прво направимо отворе на 
аутићима који ће представљати седишта. 

Од картона можемо направити волан и точкиће 
па их залепити као на слици. 

Шарене аутиће можемо обојити 
фломастерима или темперама.

  картонске ролнице,

   картон, 

   маказе, 

   лепак,

   рајснадла, 

   фломастери или 

бојице.

соко на небо. 

другу. 
кете. 

фигурице 
 ролница 

о жељи. добили крила р
р

как

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И РАЈСНАДЛУ!У!
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ЧАРОБНЕ ПАХУЉИЦЕ
Од старог папира који смо планирали да бацимо, 

можемо направити чаробне пахуље различих облика. 

Потребно је да:

   пресавијемо папир по дијагонали,

   пресавијемо тај троугао на пола,

   прву трећину пресавијемо напред, 
а другу трећину назад,

   нацртамо жељени облик пахуље,

   исечемо вишак папира према слици 
како би добили жељени облик пахуље.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ
МАКАЗЕ!
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КРЕВЕТ ЗА ПРИНЦЕЗЕ
Уместо да бацимо  картонску кутију, од ње можемо 

направити краљевски кревет за принцезе.

За израду кревета 
потребно је:

Кутију можемо украсити дугмићима 
или машницама.

  картонска кутија,
   лењир,
   маказе,
   лепак,
   бојице или 
фломастери.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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ЗАМАК
Да би се направио замак као из бајке, 
потребно је:

На страницама кутије треба 
исећи улаз и прозорчиће, које 
смо претходно обележили. 

На врх замка поставити штапиће или сламчице са обојеним 
заставицама од папира. 

Улаз у замак можемо повезати 
канапчићем, тако да може да се 

затвори по потреби. 

На овај начин ћемо 
добити рај епске 

фантастике и пренети га 
у реалност.

  картонска кутија,

   маказе,

   лепак,

   штапићи од сладоледа 

или сламчице,

   заставице од папира,

   канап (за покретну 

капију),

   фломастери.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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ГАРАЖА ОД КУТИЈЕ
Свака већа кутија може постати савршена гаража за возни парк малишана.

Празна кутија од чизама је добар избор за пространу гаражу. 
Потребно је осмислити на коју страну ће да улазе аутићи и исећи пролазе. 

За израду гараже потребно је:

Поклопац кутије може нам послужити као спрат 
гараже, а за пут до приземља можемо искористити 

стари картон или ролне од убруса (тунел). 
Да би осигурали да нам спрат чврсто стоји, 

потребно га је подупрети пластичним чашама или 
ролнама од папира.

Завршни део посла је да се исцртају  
пут и паркинг места.

   већа картонска кутија,

   делови картона (од других 

картонских кутија),

   лепак или селотејп,

   фломастери или бојице,

   маказе,

  ролнице папира,

  пластичне чаше.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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КРЕАТИВНА КУТИЈА
Картонска кутија, уз мало кративности, 

може постати шарени акваријум са воденим 
створењима, кавез из зоолошког врта или 

позоришна бина.

Да би направили креативну кутију, 
потребно је:

Ради бољег прегледа, маказама или 
скалпелом исећи бочне странице кутије. 
На горњој страници направити прорезе 
(шине) кроз које ћемо провлачити конац 
завезан за дугме. За други крај конца 

закачити водена створења, животињице 
или ликове за представу које сте 

претходно направили и обојили. 
Померањем дугмади по шинама, ваши ликови ће оживети.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И СКАЛПЕЛ!

   картонска кутија,
   папир,
   тканине,
   маказе, 
   скалпел,
   лењир,
   лепак,
   конац,
   дугмад,
   фломастери или бојице.
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ЕКО ЦВЕТИЋИ
Уз мало маште, картонска кутија за јаја може постати уметничко дело. 

Да бисмо направили шарено цвеће које ће трајно красити нашу собу, 
потребни су нам:

Шарени букет цвећа који сте сами направили, 
сигурно ће измамити осмех мама и бака.

   картонска кутија за јаја,

   маказе,

   фломастери,

   темпере или водене бојице,

   дрвени штапићи или 

сламчице,

   лепак,

   стара дугмад, 

   украсне траке и тканине.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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МАЛА ФАРМА
Прасићи или коке? Шта би више обрадовало наше малишане? 

Уз мало маште, од кутије за јаја можемо добити 
животиње са фарме.

Потребни су нам:

Да би направили прасе, 
треба да исечемо 

преграде из кутије за 
јаја. Од сваке преграде 
добићемо њушкицу 

прасета. 
Дугмићи нам требају 
за окице, а комадић 
канапа за репић. Тањи картон ће 

нам послужити за уши прасета.

Други начин да обрадујемо малишане јесте да 
направимо кокошку. 

Да би направили коку, исечемо део кутије 
као на слици, који ће бити тело коке. 

За кљун нам требају парчићи картона које ћемо 
обојити у жуто и залепити. 

Окице можемо нацртати фломастером, 
а креста може бити од тканине.

   картонска кутија за јаја,
   папир,
   маказе,
   тканина,
   вуница или канап,
   лепак,
   фломастери или бојице,
   дугмићи.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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ТКАНИНЕ
Свако од нас има одећу коју је прерастао или не жели више да је носи. 
Уместо да је бацимо у контејнер, можемо да је поклонимо или да од 

одевних предмета направимо нове корисне ствари.

Текстил чини око 3% садржаја канте за отпатке и представља велики 
проблем на депонијама, јер се синтетички производи не разлажу. 
Одевни предмети од вуне се, за разлику од синтетике, разлажу али 
током тог процеса производе метан, гас који доприноси глобалном 

загревању кроз ефекат стаклене баште.

Поновном употребом текстилних материјала штеди се енергија, вода 
и смањује количина пестицида који се користе приликом производње 

нових сировина за прављење тканина.анина.

СТАРУ 
гардеробу 
не бацај! 

Поклони је 
или искористи 
да направиш 

НОВЕ уникатне 
ствари! 20



ЏЕПНЕ ПОЛИЦЕ
Џепови од старих фармерица или панталона могу се искористити 
на занимљив и користан начин – направићемо савршен организер 
за ситнице.

Потребан материјал: 

Са старих фармерица или панталона 
се исеку џепићи и одабере се подлога 
на коју ће се залепити или зашити. 
Могу се комбиновати џепићи од 

различитих материјала и украшавати 
по жељи.

Када се направи џепна полица, 
може послужити за одлагање 

школског и прибора за купатило, 
шналица, ситних играчака, 

кликера, итд. 

  џепићи,

   маказе,

   лепак,

   игла и конац,

   украсне траке,

   дугмићи,

   разни украси.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ИГЛУ!
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ТЕКСАС ОГРЛИЦА
Девојчице обожавају огрлице, наруквице и прстење. 
Ручно направљен накит, осим што ће бити уникатан, 
имаће посебну вредност за оног коме га поклонимо.

За накит од тканине 
се користи:

Исећи тканину на танке траке, а потом их обојити разним 
бојама да изгледа што занимљивије. 

Намотати део по део тканине око ланчића или канапа и 
залепити сваки део. 

Тако се може направити разни накит. 

Уз мало креативности и труда 
измамићемо девојчицама осмех.

   тканина,
   стари ланчић 
или канап,

   боје (водене боје, темпере или 
лакови за нокте),

   маказе,
   лепак.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!

22



ОБУЦИ СВЕСКУ
Кад почне нова школска година малишанима треба 
доста школског прибора. Поновном употребом од 

старих материјала може се направити нешто корисно 
и лепо за школу. Омот за свеску 
или књигу је једна од идеја. 

За то је потребно: 

Свеску или књигу коју желимо да обучемо 
прво треба измерити и по тим мерама 
искројити тексас материјал. Димензије 
тексаса треба да буду за око 3 cm веће од 

димензија свеске/књиге. Искројен материјал 
залепити на корице књиге/свеске. Може се додати џеп за оловку 
као на слици или неки други занимљив детаљ.

Овако можемо обући и мамин кувар 
са омиљеним јелима.

  тексас,

  маказе,

  лепак,

  фломастер,

  лењир,

  украси.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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ЏЕПАРОНИЦА
Старе, изношене фармерке би биле најсрећније када не би 

завршиле на отпаду, већ кад би кренуле у школу. 
Уз мало труда, могу се претворити у ператоницу или 

торбицу за личне ствари.

За израду џепаронице 
потребно је: 

Лењиром треба измерити дужину и ширину тексаса који 
нам је потребан за ператоницу, исећи материјал маказама, 

залепити или зашити странице и ципзар, 
односно чичак траку. 

Како би ператоница била уникатна, може се украсити 
амблемима, старим дугмићима, цирконима, перлицама, итд.

  тексас,
   маказе,
   лењир,
   лепак,
   игла и конац,
   ципзар или чичак траке,
   амблеми,
   украси.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ИГЛУ!

мић , р


ОПРЕЗНО КОР
МАКАЗЕ И И
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ТЕКСАС ТОРБА
Ево још једне идеје како да искористимо фармерице 

које више не носимо. 

Да бисмо направили атрактивну 
торбу, потребно је:

Исећи тексас 
према облику 
торбе који смо 

замислили, 
пришити или 

залепити ивице 
торбе, а по потреби се могу 

залепити и украси. 

Дршка за торбу се може 
направити од старог каиша, 
мараме или тексаса.

   тексас, 

   тканина, 

   маказе, 

   амблеми,

   украси (перлице, 

циркони, дугмићи),

   игла и конац.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ИГЛУ!
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КЕЦЕЉА ЗА МАЛЕ КУВАРЕ
Нема кувања без кецеље! Сваком малом кувару је потребна 
и може је направити сам. Осим добре воље и креативности, 

потребно је: 

Исцртати фломастером или оловком 
жељени облик кецеље на тексасу, исећи 

материјал према шеми, а потом зашити траке за делове 
који ће ићи око врата и који ће се везивати на леђима.

Када је кецеља спремна, кување може да почне.

  тексас, 
   траке,  
   лепак,
   маказе,
   игла и конац,
   лењир,
   оловка или 
фломастер.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ИГЛУ!
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НОВОГОДИШЊИ УКРАСИ
Новогодишњи и Божићни празници су 
време које носи посебну чаролију за целу 
породицу. Да би чаролија била потпуна, 
потребни су магични украси које можемо 
сами направити. Ево једне од идеја за 
коју је потребно:

На тексасу или тканини треба 
исцртати облик јелкице, а затим 
их исећи. Две исечене јелкице спојити лепком или их 
зашити, али водити рачуна да се остави мало места за пуњење 
ватом или старим крпицама.

Ови украси могу се могу правити у разним облицима и величинама.

СОВИЦЕ
Шишарке могу послужити 
као украс или као играчке, 
уколико их обучемо као 
мале сове.

Да би направили совице, потребно је:

Исцртати на тканини очи, крила, кљун, 
стомачић, обрве, исећи их и залепити 
на шишарке. Као ножице могу 
послужити делови картона.

  тексас или друга 

тканина,

   маказе,

   игла и конац,

   вата за пуњење,

   лепак,

   фломастер,

   дугмићи,

   трачице од 
тканине.

  шишарке,

   тканина,

   маказе,

   лепак,

   картон.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ИГЛУ!
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ЛЕПЕЗИРАЈ СЕ
Свака мала дама треба да има лепезу. Од старе тканине 

(чипке, сатена, свиле...) може се направити уникатна лепеза 
која ће постати користан модни детаљ током топлих дана.

Потребно је:

Картон исећи на траке ширине 2 cm и дужине 20 cm 
(нпр. 8 ком) и послагати их једну на другу. На једном 

крају пробушити рупу и причврстити траке канапом (или 
их залепити лепком). Раширити их и направити једнаке 
размаке. Уз помоћ шестара искројити тканину, исећи 
и залепити на раширене траке. Уместо трака могу се 

користити дрвени штапићи од сладоледа..

Лепеза је спремна за лепезирање!

  тканина,

   маказе,

   шестар,

   лепак,

   канап,

   чвршћи картон,

  дрвени штапићи 

од сладоледа.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ШЕСТАР!

користити дрвени штапићи од сладоледа
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КРОФНА ЗА ОДМОР
Није свака пробушена гума катастрофа, јер гуму 
аутомобила можемо искористити тако да постане 

омиљени комад намештаја. 

Да би направили 
удобну фотељу, 

потребно је:

Стару тканину исећи на траке једнаке дужине, мало 
дуже од ширине гуме. 

Траке везивати тако да чворићи буду са доње стране гуме. 

Када се цела гума обмота тканином, фотеља је спремна. 

Угођај се може повећати меканим јастучићем.

   гума аутомобила;

   маказе, 

   тканина.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!
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ПЛАСТИКА
ПЛАСТИКА је материјал који се добија из нафте, руде која се налази 

у унутрашњости земље. По садашњој стопи производње, 
процењује се да ће резерве нафте нестати за 35 година.

Разградња различитих производа од пластике у природи траје 
од 100-1000 година. При спаљивању 4 пластичне кесе потроши се 

онолико кисеоника колико је потребно човеку за 1 дан, што говори о 
опасности уништавања и спаљивања пластике.

УВЕК КОРИСТИ
 

ПЛАТНЕ
НУ КЕСУ, 

ОНА 

НЕ ЗАГАЂ
УЈЕ 

ПРИРОД
У!
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ЧУДОВИШНИ ДРЖАЧИ
Доделимо нову улогу искоришћеној флаши од шампона. 
Нека она сада постане чудовишни држач за школски прибор.

Потребно је: 

Исећи врх флаше, а од вишка пластике 
направити ручице и залепити их.

На папиру исцртати очи и уста и 
залепити их. 

Држачи се могу закачити самолепљивом 
траком или ексером и могу послужити 
изнад радног стола за школски прибор или 

у купатилу за четкице 
за зубе, чешљиће и др.

   искоришћене флаше 

шампона,

   папир, 

   самолепљиви колаж 

папир,

   бојице или 
фломастери,

   маказе,

   лепак.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!
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ШАРЕНА ЗМИЈА
Шареним чепићима од искоришћених пластичних флаша можемо 

удахнути нови живот и претворити их у занимљиву играчку. 

Од материјала су нам потребни:

Потребно је сакупити што више 
чепића разних боја. 

Сваки пробушити и спојити 
канапом у дугачки низ.

На почетку низа ставити 
пластично јаје или лоптицу. 
Нацртати очи, уста и носић, 

а као језичак може послужити 
парче тканине или картона.

Деца ће се одушевити овом шареном 
змијицом коју су сами направили. 

   чепови разних боја,

   два пластична јајета 

из чоколадног јаје
та, 

или лоптица,

   шрафцигер,

   фломастер,

   тканина или картон,

   канап.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
ШРАФЦИГЕР! 32



КУТИЈА ГЛАДНА ЗНАЊА
Нахранимо мало чудовиште знањем! 
Од пластичне кутије за влажне марамице 
која има поклопац, можемо направити 
кутију за учење слова и бројева. 

Потребно је:

Кутија се може украсити као мало чудовиште 
које се храни словима и бројевима. 

Од самолепљивог папира направити очи, 
зубе, бркове, рогове, итд. 

На чепове 
залепити папир 

па исписати слова 
и бројеве.

Кутија је увек гладна, 
а деца ће хранећи је учити слова и бројеве.

у р р

   пластична кутија за 

влажне марамице,

   пластични чепови од 

флаше,

   фломастери,

   маказе,

   самолепљиви папир.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!33



ДЕКО-ЕКО ЧАША
Нека стара пластична флаша постане нова чаша! 

За израду декоративне чаше за бојице, оловке или 
школски прибор потребно је: 

Исећи врх пластичне флаше. 

Од папира или траке у боји исећи украсе који ће се 
лепити на обод и по средини флаше. 

Као украси нам могу послужити налепнице 
и разнобојне траке од тканине.

  пластична флаша,

   украси од текстила 

или самолепљиви 

папир,

   лепак,

   маказе.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!! 34



КАСИЦА ПРАСИЦА
Док се штеди новац, могуће је штедети и природу. 
Да би штедња била занимљива, пластичну флашу 

можемо претворити у касицу прасицу. 

Потребно је:

Исећи средишњи део флаше у дужини од око 10 cm. 
Спојити врх и дно флаше и залепити их. 

На горњем делу треба направити рез за убацивање новчића. 
Чеп од флаше ће представљати њушкицу прасета. 
Од картона се могу направити уши, очи и ножице. 

Касица прасица се може украсити колаж папиром или 
тканином.

   пластична флаша,

   маказе,

   колаж папир или 

тканина,

   фломастери,

   лепак, 

  селотејп,

   картон.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!
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СНЕШКИЋ
 Симпатични јунак, весели снешко, 

може живети чак и лети. 

Снешку се може испунити жеља и 
зато је потребно:

Залепити једну пластичну 
чашу на другу. 

Снешку исцртати обрве и очи 
или залепити дугмиће. 

Од тканине се могу направити 
уста и зуби, а од картона и вунице 

нос и чуперак. 

Вата може послужити 
за ципелице, 

а гранчице за руке.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!

   2 пластичне чаше,
   маказе,
  лепак,
   картон,
   фломастери,
   дугмићи,
   вуница,
   вата,
   гранчице,
   тканина.
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КОРЊАЧИЦЕ
Искоришћена пластична флаша може 

постати корњача. Она може да украси сваку 
собу, а може да буде и брисач табле за писање. 

За израду новог другара 
потребно је:

Искројити сунђерасту крпу тако да добије 
облик корњаче. 

Спојити је са претходно изрезаним дном 
флаше, а затим их увезати канапом. 

Када се доцртају очи и корњачица се 
осмехне, добије се нови другар!

   пластична флаша,

   маказе или 
скалпел,

   сунђераста крпа,

   канап,

   фломастери.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И СКАЛПЕЛ!
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УСКРШЊА ДРУЖИНА
Осим фарбаних јаја која 
красе трпезу, може је 

украсити и Ускршња дружина 
птичица и зека, 

за коју су потребни:

Након уживања у чоколадном јајету, 
пробушити пластично јаје и искористити га 

за израду птичица и зека. 

Од тканине искројити уши, крилца и кљун, 
од вунице ноге, а од вате репић. 

Дружину повезати канапом и украсити 
дугмићима и ватом.

   пластична јаја, 
   маказе,
   тканина, 
   вуница,
   вата,
   фломастери,
   дугмићи.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!! 38



ПЛАСТИЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ 
ПАХУЉИЦЕ 

Колекцију новогодишњих украса можемо проширити 
уникатним пластичним пахуљицама 
које може правити цела породица. 

За заједничку радионицу 
потребно је:

 

Одсећи дно пластичне флаше 
и пробушити рупу 
на једном крају. 

Кроз рупу провући украсну траку 
или конац, а рубове и средину 

исцртати по жељи. 

 

      

   искоришћене 
пластичне флаше,

   украсне траке и 

конац,

   перманентни 
фломастери,

   стари лак за нокте,

   коректор за папир,

   маказе.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!39



СТАКЛО
Стакло се производи од природних материјала 

(кварцни песак, вода, креч) па треба водити рачуна о њиховим залихама. 
У процесу производње стакла троши се доста енергије, а у ваздух се 

испушта велика количина штетних гасова.

Стакло које се баци на сметлиште никада неће бити разграђено.

НЕ БАЦАЈ СТАКЛЕНЕ ПРЕДМЕТЕ, 
КОРИСТИ ИХ ЗА ЧУВАЊЕ 

РАЗНИХ ПРЕДМЕТА 
И НАМИРНИЦА!ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ
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МЕДУЗА У ТЕГЛИ
Да! Могуће је уловити медузу и чувати је као кућног љубимца. 

За то је потребно: 

Одрезати дршке од кесе. 
На дно кесе сипати мало воде, 

па увезати одсеченом дршком, или 
концем, а остатак кесе исећи на траке. 

У теглу убацити медузу, 
насути воду и обојити је 
у жељену боју.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!

  тегла,

  маказе,

  конац,

  пластична бела 

кеса,

  водене бојице 

или темпере.
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СВЕТЛУЦАВИ РАМ
Најдраже успомене са путовања и породичних окупљања 

можемо чувати у раму који ћемо сами направити. 

За то је потребно:

Од картона можемо направити 
конструкцију за рам у жељеном 
облику. Не треба заборавити 
ножицу позади на коју ће се 

рам ослањати, осим ако нисмо 
предвидели да рам закачимо 

на зид. 

Старе дискове изломити на ситне делове и залепити 
их по раму као украсе. 

Делићи дискова 
се могу оставити 
у оригиналној 
боји, а могу 
се и обојити.
Свакако треба 
испробати више 
комбинација. 

Овај рам може послужити 
за фотографије 

или као интересантан рам 
за огледало.

  картон, 

   стари дискови 

(CD/DVD),

   лепак.
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СНЕЖНА КУГЛА
За оне који воле снежне кугле, ево идеје како сами да је 
направе. За то је потребно:

Доњи, равни део фигурице залепити 
за унутрашњи део поклопца тегле. 

Оставити да се добро осуши.

Сипати воду у теглу, али не до врха, јер кад се поклопац са 
фигурицом затвори, треба да остане мало ваздуха у тегли.

Додати 
шљокице и кап-две глицерина, 

како би снег/шљокице полако падале 
када се тегла промућка.

На навој тегле ставити лепак, 
па заврнути поклопац. 

Промућкајте и магични 
тренутак је почео!

   тегла са оригиналним 

поклопцем,

   фигурица по избору,

   шљокице (разних 

облика и боја),

   лепак,

   дестилована или 

прокувана па 
охлађена вода,

   Течни глицерин 

(купује се у 
апотекама).
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МАЛИ ЛАМПИОН
Један од начина за улепшавање дома је 
мали лампион од старе чаше. 

Све што треба је:

Одмерити према чаши колико украсног папира 
отприлике треба. 

Шестаром искројити украсни папир, исећи га по 
димензијама, а затим облепити око чаше. 

Када се у чашу убаци мала свећа, 
добије се украсни лампион.

   мало украсног 

папира, 

   чаша за вино коју 

не користимо,

   шестар,

   лењир,

   маказе,

   лепак, 

   мале свеће.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ШЕСТАР!
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ФЕЊЕР
За организовање журке у башти или на тераси, 
старе тегле разних величина се могу украсити 

и у њих се могу ставити свеће. 
Ови мали фењери могу бити савршени за топлу атмосферу.

Ово је једна од идеја за украшавање 
за коју је потребно:

На самолепљивој траци исећи облик по 
жељи и залепити га на теглу, а потом 
спрејом у боји испрскати целу теглу. 

Када се трака одлепи, 
остаће прозорче у одређеном облику. 

Украсити теглу канапом или тканином, 
убацити свећу и уникатни фењер је готов, 

а журка може да почне.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ!!

   стаклена тегла,
   самолепљива 
трака,

   маказе,
   спреј за стакло,
   канап или 
тканина,

  свећа.
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УКРАСНА ФЛАШОВАЗА
Старе стаклене флаше су идеалне за украсне вазе. 

Постоји пуно начина за украшавање. 

Потребно је:
   стаклене флаше, 

   боје за стакло, 

   самолепљива трака,

   маказе.

ОПРЕЗНО КОРИСТИ 
МАКАЗЕ И ШЕСТАР! 46



ПРИЈАВИ СЕ НА 

КОНКУРС
И ОСВОЈИ НАГРАДУ

Градска управа за заштиту животне средине те позива да, 

до 1. децембра 2017. године, пошаљеш фотографије својих ликовних радова 
или предмета које си направио на тему: 

ПОНОВО НОВО, 
на email адресу: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

Свака фотографија треба да садржи: 
име и презиме аутора, узраст, назив вртића или школе.

Сви радови биће објављени на сајту Градске управе

www.environovisad.rs

а аутори 3 најбоља рада ће бити 

НАГРАЂЕНИ!!!
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