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ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Тема: Еколошка радионица Рециклирање папира

Место: Баноштор - кеј поред Дунава

Учесници: Ученици  I, II, III i IV разреда

                 учитељице Славка Лончар и Ђурђица Стојковић

Облици рада: Фронтални, групни и индивидуални

Циљ овог пројекта је упознавање деце школског узраста са основним еколошким 
појмовима, проблемима одлагања отпада и поступцима како се отпад може 
поново искористити и то кроз креативну игру и њихово подстицање да активно 
учествују у очувању животне околине.
Област којом ћемо се бавити је ЕКОЛОГИЈА а тема којој ћемо се посветити је 
рециклажа, јер разиграна дечја машта под стручним вођењем може доста 
допринети поправљању еколошке свести свих нас. Програм је осмишљен тако да 
повеже запослене у локалној заједници и васпитном сектору јер је повезаност у 
овом сегменту врло мала а изузетно драгоцена јер доприноси размени идеја, 
утврђивању приоритета и примени знања у свакодневном животу.

Можда сте већ знали али...

За сваки килограм папира троши се око два килограма дрвне масе и око хиљаду 
литара воде. Томе треба додати и воду неопходну за преостали део производње, 
што, у просеку, повећава поменуту количину за још 500 литара воде.
Контејнери за одлагање отпада папира по правилу су плаве боје.

Поновном употребом старог папира уштеда је оргромна, будући да рачунице 
показују да сакупљањем старог папира чувамо шуме, али и друге природне 
вредности као што су енергија и вода. И количина отпада на депонији се знатно 
смањује прикупљањем и искориштавањем папира, а папир се у телу депоније 
врло споро разграђује. Новински папир може се рециклирати најмање седам пута.

ОДВАЈАТИ, РАЗВРСТАВАТИ, НЕ БАЦАТИ ОНО ШТО СЕ МОЖЕ ЈОШ УПОТРЕБИТИ, НЕ ЗАГАЂИВАТИ
ЗНАЧИ

ЧУВАТИ ПРИРОДУ (ЈЕР ДРУГУ НЕМАМО)
ЗНАЧИ

ЧУВАТИ ЖИВОТ (ЈЕР ИМАМО САМО ЈЕДАН) 
ЗНАЧИ

БИТИ КУЛТУРАН, ОБРАЗОВАН, ИНФОРМИСАН!!!

      Рад ће се организовати у две групе 

Прва група: ученици првог и трећег разреда ће рециклирати папир, обликовати и 
радити на тему: Жива природа, задужена учитељица Ђурћица Стојковић

Друга група: ученици другог и четвртог разреда ће правити Венецијанске маске од 
новинског папира, задужена учитељица Славка Лончар
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Прва група

РАДИОНИЦА РУЧНОГ ПРАВЉЕЊА ПАПИРА

Ова радионица има за циљ да нас зближи са папиром тако што ћемо га правити 
ручно и удахнути му душу својим идејама при прављењу додавањем цветова, 
листова, боја и облика и тиме почети да увиђамо његову вредност и почети да 
обраћамо пажњу на њега када га трошимо, купујемо и рециклирамо. 
Престаћемо да купујемо производе са пуно непотребне папирне амбалаже, 
избегаваћемо да купујемо пластифицирани папир и одвајаћемо папир у посебне 
канте и носити га на рециклажу.
Наш ручно прављени папир ће бити толико леп и посебан да га можемо 
поклањати као уметничко дело онима које волимо или га чак продавати и новац 
користити да некоме помогнемо или да заштитимо природу!

Процес прављења папира

1) Исцепкај стари папир на ситне комаде па га потопи у 
млаку воду.

2) Папир мало одстоји око пола сата па се меша, може 
рукама (користити обавезно рукавице) или миксером 
уз помоћ одраслих. 

3) На дно дубље посуде ставити 
мрежицу.

4) Добијену кашу сипати у 
посуду.

5) Затим извуци мрежицу и део 
смеше равномерно распореди 
по њој.

6) На смешу стави лист календара или глатког часописа 
који је штампан на глатком 
папиру.

7) Преокрени мрежицу тако да 
она буде изнад смеше а папир 
доле  . Мрежицу притискати 

сунђером и покипити вишак воде.
8) Склонити мрежицу и кад се папир осуши лагано 

одвојити рециклирани папир од подлоге.
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Рециклирани папир се може моделовати док је у кашастом стању што је део наше 
радионице. Може се обликовати у виду цветова, лептира, дрвећа риба...

Радови се осликавају акрилним бојама .

Радови ученика ОШ „Јован Поповић из Баноштора изложени у Природњачком музеју у Новом Саду 
2008. у оквиру Змајевих дечјих игара са темом „Дете и лептир“

Друга група: Венецијанске маске

Новински папир се може искористити и за прављење Венецијанскух маски које се 
раде од слојевитог новинског папира, лепка за дрво и акрилних боја.

За прављење маски потребан је пре свега :

1. калуп за моделовање маске 

2. новински папир

3. акрилне боје

4. четкице

5. лепак за дрво

6. мало воде и мало креативности ….
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Поступак :

У пластичну посудицу сипате на пример 1 дл воде и преко тога 1 дл лепка за 
дрво, (однос је увек – 1: 1). 

Спојити лепком два листа папира (најбоље је користити листове дневне штампе) 
и тако влажан папир ставити преко доњег дела калупа, лепком премазати трећи 
листи полако залепити преко претходна два листа. Папир је влажан и  притиском 
на претходна два слоја врло с лако се обликује. Поступак поновити са још једним 
папиром, укупно има четири слоја. Прекрити доњи калуп горњим и сачекати 
неколико минута да се новински папир учврсти. Одвојити новински папир од 
калупа и поступак можемо поновити.

Маска изложена у оквиру Стеријиног позорја 2009.  Аутор рада: Милош Димитров II разред из Баноштора

Акрилне боје се мешају са врло мало воде и дају веома леп сјај маскама. Све је 
ствар дечје креативности и маште. Можете додати и шљокице или сјај, лепити 
неким јачим лепком перлице или украсе.


