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Zakaj  projekt
igraj se naprej?

Izkušnje kažejo, da zgolj informacije in znanje ne zadostujejo za spremembo 
vzorcev obnašanja. Izkustveno in refleksivno učenje je v tem smislu bolj učinko-
vito zlasti, če je dolgoročno naravnano. Zato smo cilje evropskega leta za razvoj, 
teme globalnega učenja in možnosti za zmanjšanje odpadkov združili v en projekt 
– Igraj se naprej!

V okviru projekta bomo snovalci projekta v sodelovanju s šolami izdelali igrače iz 
odpadnih materialov ter se pri tem seznanili s problematiko odpakov in pogojev, 
v katerih večina stvari, ki jih uporabljamo vsak dan, nastaja. Udeležence bomo 
seznanili s tematikami globalnega učenja, vpliva cenene proizvodnje na življen-
ja ljudi in učinke na okolje v državah, kjer izdelki nastajajo in od koder prihajajo 
surovine za izdelavo teh izdelkov, ter bili vključeni v nastajanje novih uporabnih 
izdelkov iz ”odpadkov” s konkretnim delom. 

Iz vseh tako nastalih igrač bomo sestavili igralnico, ki bo lahko potovala po 
Sloveniji in osveščala tudi tiste, ki se bodo lahko v tej igralnici igrali – obiski  
po šolah, vrtcih, sejmih itd. 



Cilji projekta

• ozaveščanje o pomembnosti ponovne uporabe stvari  
   (predelava, ponovna uporaba),
• pridobivanje znanj o tem, kako se da preprosto predelati  
   odpadne stvari  v nove izdelke – igrače,
• seznanitev s tematikami globalnega učenja – pravična trgovina,  
   vpliv prekomerne proizvodnje in potrošnje na ljudi in okolje  
   gledano globalno, način delovanja mednarodne trgovine itn.,
• povezovanje projekta s cilji Evropskega leta razvoja 2015  
   (informirati, izobraževati in ozaveščati o temeljih  
   mednarodnega razvojnega sodelovanja – solidarnost,  
   odgovornost in soodvisnost).



Vzemimo si čas in premislimo (rethink).  Imamo vso svobodo, da zavrnemo (refuse) vsiljene 
predmete, vrednote, zakone, hrano, zdravila, obleko …  Manj je več. Manj odpadkov, jeze, nere-
da, navlake, vrečk in zaprtih vrat, več nasmehov, trajnostnih izdelkov, domišljije in ustvarjalnosti. 
Zmanjšajmo (reduce) porabo, povečajmo veselje.  Veliko predmetov lahko ponovno upora-
bimo (reuse), če le na njih pogledamo iz drugega zornega kota.  Zakaj bi sploh nakupovali v 
enkratni embalaži, če lahko ponovno napolnimo (refill) svoje trajne posode, vreče, košare in 
steklenice, v katerih dobrine prinesemo do doma?  In zakaj bi kupovali orodje, stroje in opremo, 
ki jo uporabljamo le nekajkrat letno? Izposoja (rent) širi medsosedska poznanstva.  Popravimo 
(repair) že končno tisto kolo, luč ali radio, čeprav nas potrošniška logika odvrača od popravila 
starih predmetov.  Če že res ne gre drugače, reciklirajmo (recycle).  Iz majice nakit, iz plakatov 
luč, iz brošur svinčniki, iz problemov - rešitve! Ponovno odkrijmo (rediscover) otroka v sebi 
in se čudimo mehanizmom, ki poganjajo našo uro, naš avto, naš svet!  Oživimo (revive) lastne 
korenine, ki nam osvežijo (refresh) pogled na svet.  S tem pokažimo, da dovolj spoštujemo 
(respect) sebe, naravo, materiale, življenje, delo, soljudi, živali, reči.  Dovolimo si škodljive na-
vade zamenjati (replace) z novimi.  Odzivajmo se (respond) in ne sprejemajmo apatično vse 
bolj samoumevnih nesmislov. Izrazimo in udejanimo to, v kar verjamemo.  Omejiti (regulate) 
je potrebno uporabo netrajnostnih surovin, izdelkov in energije ter posodobiti (reform) neka-
tere zakone in ravnanja.  Dojemimo (realize), da smo vsi del istega problema, a smo hkrati 
lahko njegova rešitev.  Obudimo (recall) modrosti, iznajdljivosti, ročne spretnosti in enostavne 
rešitve svojih prababic.  Ponovno se povežimo (reunite) z naravo in se učimo iz opazovanja 
njenih zakonitosti.  Nenazadnje si vzemimo čas, sprostimo se (relax) in uživajmo v svetu, ki ga 
sooblikujemo!
                                                                                                                    (Vir: www.smetumet.com)

Filozofija 
mnogih 
re-jev:

Več o RE-jih:
www.smetumet.com 
http://www.ponovnauporaba.si 



Globalno učenje predstavlja vseživljenjski proces, ki vodi h kritičnemu opredeljevanju do razpoložljivih 
informacij ter angažiranemu in aktivnemu državljanstvu. Tudi Maastrichtska deklaracija  o globalnem 
učenju Sveta Evrope izpostavlja pomembnost delovanja, ne zgolj izobraževanja. 
(iz Pri(po)ročnika za soočanje z globalnimi izzivi Društva za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, 2010)

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posamezniko-
vo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno 
angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi 
in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij 
prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah 
temelječim državnim in mednarodnim politikam.
(Vir: www.tuditi.si)

Področja, ki jih zajema globalno učenje, so raznovrstna. Različne organizacije in
posamezniki se navadno osredotočijo na določen spekter tematskih področij. 
Nekatera izmed njih so: 

Kaj
 je
globalno 
učenje?

Več o globalnem učenju:
• www.humanitas.si
• http://www.tuditi.si/?subpageid=62 

• razvojno sodelovanje, 
• človekove pravice, 
• trajnostni razvoj, 
• varovanje okolja, 
• mir in preprečevanje konfliktov, 
• medkulturna komunikacija in 
• enakopravnost spolov.



Glavni cilji Evropskega leta za razvoj 2015 po resoluciji Evropskega  
parlamenta so:
1. obveščanje državljanov Evropske unije o razvojni pomoči Evropske unije,  
    ki jo zagotavlja Evropska unija in njene članice ter opozarjanje na cilje  
    razvojne pomoči, ki so bili postavljeni za leto 2015,
2. spodbujanje vključevanja in kritičnega razmišljanja o aktivnostih razvojne  
    pomoči s strani državljanov EU in nevladnih organizacij,
3. povečanje zavedanja o bilateralni dobrobiti razvojne pomoči, ne samo za  
    prejemnike pomoči, ampak tudi za dajalce prek ustvarjanja povezav in  
    solidarnega dela za dobro vseh. 

V Sloveniji Evropsko leto za razvoj koordinira Ministrstvo za zunanje  
zadeve.

Več o Evropskem letu za razvoj 2015:
https://europa.eu/eyd2015/sl 
http://europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=729da42d-bb54-4dfa-af43-
a30000c59919
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/medn-
arodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/

 

Cilji 
evropskega 

leta za 
razvoj 2015



UVODNA URA 
Priprava na celodnevno delavnico

Čas trajanja: min 45 minut
Število sodelujočih: poljubno
Priporočena starost: tretja triada OŠ
Cilji: Razmišljati o različnih potrošniških navadah, raziskati in razumeti 
(naše lastne) potrošniške navade ter analizirati njihov učinek na globalno 
družbo in na okolje ter razvijati odgovornost, ki jo imamo kot potrošniki. 
Spoznavati različne materiale ter njihov izvor in način pridobivanja ter  
analizirati tudi učinek teh na globalno družbo in na okolje.    

Pripomočki: 
tabla in kreda ter informacije navedene v nadaljevanju,
papir in svinčniki

Aktivnosti



  IZVEDBA 

   PRVI DEL – 10 min 
   Učitelj pozove učence, da se spomnijo, koliko igrač imajo oz koliko so jih do tega trenutka imeli?  
   Med igrače lahko vključimo vse, kar ni potrebno za njihovo preživetje in služi 
   predvsem igri (plišaste igrače, lego kocke, družabne igre, lesene sestavljanke, puzzle, 
   avtomobilčki … pa tudi telefon, računalniške igrice …).  
   Skupaj naštejte 10 najbolj pogostih ter jih napišite na tablo. 
   Če vam uspe izračunati povprečno število igrač otroka v vašem razredu in nam to številko  
   sporočite, jih bomo primerjali ter vam poslali rezultat te preproste raziskave. 

   DRUGI DEL – 15 min
   Nato skupaj razmislite, iz katerih materialov so narejene igrače, ki so naštete na tabli 
   in začnite razpravo:
• od kod prihaja posamezen material?
• kdo ga prideluje, izdeluje?
• kje je izdelana igrača?
• koliko časa so jo imetniki običajno uporabljali?
• kaj se bo zgodilo z igračo, ko je imetnik ne bo več uporabljal? Bo šla v smeti,  
  nekomu naprej?
• kaj se bo z igračo zgodilo, če gre v smeti? Jo bodo recilkirali? Jo bodo zažgali?  
  Bo ostala na deponiji? Koliko časa bo potrebovala, da se razgradi?
• bi lahko iz te igrače naredili kaj drugega in jo spet uporabljali?

   TRETJI DEL – 15 min
   Potem razdelite učence na skupine po 3 do 5 učencev in jim dajte nalogo.
   Bi lahko sami iz odpadnih materialov naredili igračo? Kateri odpadni material bi uporabili?  
   Kaj bi iz njega naredili? Dajte jim papir in svinčnik, naj si izberejo odpadek, ki ga imajo  
   doma in si zamislijo igračo, ki bi jo naredili iz teh odpadkov. Za ta del jim dajte na voljo 10 minut.
   Na koncu naj vsaka skupina v eni minuti predstavi svojo idejo. 
   Predlagamo, da se učence pozove, da si izberejo en primaren odpadnega materiala ali  
   vrsto materiala, s katerim bodo ustvarjali. Na primer : papir, plastika in plastična embalaža,  
   tekstil, kovine ipd. 

POVZETEK IN EVALVACIJA – 5 min
Učenci naj glasujejo za najboljšo idejo, ki jim je bila 
predstavljena. Učitelj učence pozove, da začnejo  
zbirati material, ki ga bodo uporabili za izdelavo 
lastne igrače.



Čas trajanja: 6 šolskih ur
Število sodelujočih: do 30 učencev
Priporočena starost: tretja triada OŠ
Cilji: Razmišljati o ponovni uporabi odpadnih materialov v luči odgovornosti, 
pa ne samo do narave in naravnih virov, ampak tudi ljudi, ki so vključeni v 
produkcijo teh materialov. Analizirati izbrani odpadni material, ga dodobra 
spoznati – njegov izvor, možnosti uporabe ter posledice, ki jih ima za okolje,
 ko ga zavržemo. 

Pripomočki: odvisno od materiala, ki so ga učenci izbrali na Uvodni uri in 
izdelka, ki so si ga zamislili ter dostop do interneta. 

Celodnevna 
delavnica



  IZVEDBA: 

   PRVI DEL – seznanjanje z materialom - 45 min
   V uvodnem delu se učenci seznanijo z materialom, ki so ga izbrali za izdelavo  
   svoje igrače iz odpadnih materialov. Učitelj začne razpravo z učenci:
• od kod prihaja material?
• kdo in na kakšen način ga je pridelal? Kakšen učinek ima njegova pridelava na  
  okolje – ljudi in naravo? Je v proces vključeno otroško delo?
• kakšen je proces obdelave, da je danes izdelek tak kot je?
• koliko ljudi oz različnih organizacij je vključeno v proces izdelave tega materiala?
• imajo vsi na svetu enak dostop do tega materiala? Zakaj ne?

   DRUGI DEL – dodelava ideje za izdelek - 45 min
   Učenci naredijo podrobnejši načrt izdelave igrače. Na tablo ali plakat naredijo osnutek  
   s skico. Pri razmišljanju o izdelavi igrače učence usmerimo k nekaterim vidikom, na  
   katere naj bodo pozorni:
• kako se bo dalo z igračo igrati? Bo mogoče primerna tudi za skupinsko igro?  
   Bi lahko dodali pravila igre in iz igrače naredili skupinsko igro?
• če je igrača sestavljena iz več kosov, ali bi bilo smiselno narediti tudi vrečko, škatlo ali  
   drugo embalažo, kamor bi jo lahko spravili?
• učence spodbujamo, da razmišljajo izven okvirjev že poznanih igrač in iger. Če na primer   
   izdelujejo namizno igro, je le ta lahko povsem unikatna, s povsem novimi pravili, ki so  
   drugačna od obstoječih iger.

   TRETJI DEL – izdelava igrače – 135 min (3 šolske ure)
   Sledi praktičen del, kjer bodo učenci lastnoročno izdelali igračo. Če gre za večjo skupino, 
   ki izdeluje eno igračo, je smiselno, da se delo razdeli, da torej posamezna skupina naredi    
   katerega izmed delov igrače, nato pa se posamezne elemente poveže v skupno igračo. 



   Pri praktični izdelavi igrače učence spodbujamo, da se izdelave lotijo čim bolj trajnostno: 
• tudi pri izdelavi izdelka iz odpadnih materialov je smiselno, da razmišljamo, kaj bo z  
  njim po tem, ko bo odslužen in ga bo potrebno odvreči oziroma reciklirati,
• če so uporabljeni odpadni materiali različnih vrst, naj se le teh ne spaja skupaj  
   nepovratno. To predvsem pomeni, da se, kadar se le da, izogibamo lepljenju različnih   
   materialov med seboj. Papir se mogoče lahko le prepogne ali pa celo zašije z bombažnim  
   sukancem (embalaža od kave se odlično spaja z likanjem, iz plastičnih rečk lahko  
   izdelamo vrvico in podobno),
• kako lahko igračo izdelamo na način, da je je pri izdelavi čim manj odpadka? Četudi gre  
   za odpaden material, je smiselno, da ga uporabljamo zmerno,
• če pri izdelavi igrače potrebujemo kakšne male detajle, denimo gumb, sponko, pašček  
   ali kos žice, učence pozovemo, da jih ne kupujejo, ampak jih poiščejo kot odpaden  
   material doma, pri prijateljih, sosedih.

   Zavedati se moramo, da se bodo z narejenimi igračami igrali tudi mlajši (od šestega leta     
   dalje), zato je smiselno, da izdelamo takšne igrače, ki so primerne za te starosti.

   Če so učenci izdelovali družabno igro, je na kancu smiselno, da jo preizkusijo.   
   Možnost, da se igrajo z nečim, kar so sami izdelali, lahko predstavlja prav posebno  
   veselje. Če so učenci izdelali figurico, plišasto žival ali punčko, se jih lahko pozove,  
   da jo poimenujejo in ji določijo (karakterne) lastnosti.

   ČETRTI DEL – oprema igrače – 45 minut
   Ker bo igrača del igralnice in razvijalci igrače ne bodo prisotni, naj pripravijo:
• navodila za uporabo igrače, ki je namenjena otrokom, v katerih navedemo pravila igre, ki  
  smo si jih zamislili in vključimo nevarnosti, da ne bi pri uporabi prišlo do kakšne nesreče,
• opis uporabljenih materialov ter koliko negativnega učinka so izničili, ker odpadek ni šel  
   na  smeti, ampak je bil uporabljen za izdelavo igrače. Opis je namenjen odraslim.



Vse nastale igrače bodo del skupne igralnice, ki bo potovala po Sloveniji z namenom 
ozaveščanja o tem, da lahko tudi iz odpadnih materialov z dobrimi idejami in vloženim 
časom izdelamo čisto nove igrače, s katerimi se lahko igramo sami ali jih damo v igranje 
mlajšim od nas. 

V igralnico bomo ves čas vključevali nove igrače, saj si želimo, da se projekt nadaljuje 
tudi po uradni predstavitvi projekta decembra 2015. 

Cela igralnica lahko obišče tudi vašo šolo po tem, ko bo začela delovati kot celota. 

PRIČAKOVANI UČINKI
1. udeleženci delavnic se začno zavedati, da imajo igrače, s katerimi se igrajo vpliv na  
   njihovo ožje in širše okolje, pri tem se seznanijo s temami globalnega učenja in so  
   vključeni v udejanjanje ciljev Evropskega leta razvoja,
2. udeleženci se naučijo, da lahko z malo volje in dobro idejo kateri koli odpadek  
   spremenijo v čisto novo igračo, pri čemer se učijo razmišljati trajnostno, 
3. udeleženci ob izdelavi razmišljajo širše od sebe, saj izdelujejo igračo z namenom,  
   da se bo z njo igral nekdo drug,
4. udeleženci so vključeni v vseslovensko akcijo, ki je oblikovana in izvajana na pobudo   
   Evropskega parlamenta. Njihovo delo bo predstavljeno slovenskim poslancem v 
   Evropskem parlamentu, ki bodo decembra otvorili igralnico Igraj se naprej. 

Zaključek 



Ideje za izdelavo 
izdelkov iz treh različnih 

materialov

tekstil

papirplastika



TEKSTIL - 
 tekstilni  
  obroči

IDEJA 
Iz odpadne bombažne majice bomo izdelali obroče, s katerimi se 
bomo urili ali tekmovali v ciljanju na vratove steklenic. Igra obročkanja 
je poznana po celem svetu, na podoben način so se z obroči igrali že 
stari Grki in  južnoameriški Inki, zelo popularna pa je bila tudi v 
viktorijanski Angliji.

Za izdelavo potrebujemo: odsluženo bombažno majico*, škarje
*izdelava obročev je mnogo lažja, če jih izdelujemo iz majice, ki 
nima stranskih šivov, torej take, ki je izdelana kot nekakšen tulec



IZDELAVA 
Majico sploščimo po podlagi in ji odrežemo rokave. Vsak rokav 
bo en obroč. Iz vsakega rokava naredimo obroč, ki ga zasukamo 
v osmico. Dobljena ‘kroga’ osmice poravnamo enega na dru-
gega, da dobimo še manjši obroč. Sedaj imamo osnovo za naš 
obroček in pričnemo izdelovat vrvico. Za to uporabimo spodnji 
del majice. Odrežemo zarobljeni spodnji del majice. Preostanek 
majice začnemo krožno rezati od zgoraj navzdol, da dobimo 
nekakšen bombažen trak. Širina traku naj bo približno 3 centi-
metre. Ko odrežemo dovolj dolg trak (2 metra ali več), začnemo 
s povijanjem osnovnega obroča, ki smo ga naredili iz rokava. 
Tesno povijamo trak okrog obroča, pri tem pa pazimo, da ga 
povijemo dovolj skupaj, da povsem prekrijemo osnovo iz rokava. 
Obroč bo bolj trpežen, če ga bomo povijali bolj tesno in trak  
bolj zategovali. Ko povijemo celoten obroč, začetek in konec tr-
aku zavežemo v vozel (le tega pa lahko skrijemo pod ovit trak). 
Naš prvi obroč je gotov, čas je, da se lotimo izdelovanja novih. 
Za osnovo obroča lahko vzamemeo tudi vrhnji del majice okoli 
ovratnika in tako majico porabimo v celoti.

Kako se igro igramo: 
Obročkanje se lahko igramo sami, v paru ali večji skupini. Od 
tega, koliko ljudi se bo igralo igro, je odvisno, koliko obročev 
potrebujemo. Vsak igralec naj ima vsaj dva obroča. Priporočljivo 
je, da se obročke za vsako posamezno osebo naredi iz odpadne 
majice druge barve ali se jih kako drugače razlikuje.  Potrebu-
jemo še eno ali več praznih steklenic, ki jih položimo na tla ali 
na mizo, in igra se lahko začne. Vsak igralec naj iz označenega 
mesta meče obroček proti steklenicam. Kdor obroček vrže okoli 
vratu steklenice, dobi točko. Če je steklenic več ali so različne 
velikosti, je tudi točkovanje lahko prilagojeno težavnosti podviga 
- težje kot je zadeti vrat steklenice z obročkom, več točk si pris-
luži igralec.

Slike in video postopka izdelave igrače najdete na spletni strani www.buna.si. 



     PAPIR
     tekmovanje 
    z ladijcami

IDEJA
Izdelali bomo male ladjice na ročni pogon. Igračo, s kakršno so se igrali 
naši babice in dedki. Naše ladjice bodo tekmovale v hitrostni ‘plovbi’,
a za to ne potrebujemo baterij ali elektrike, le spretne roke!

Za izdelavo vsake ladjice potrebujemo: kartonasto embalažo* 
(mi smo uporabili embalažo od začimb, podobno se obnese tudi kar-
tonasta embalaža od zdravil, kozmetike ali čokolade), list odpadnega 
pisarniškega papirja, kos odpadnega zavijalnega papirja, klopko volne 
ali vrvice, krajšo leseno palico (do 20 centimetrov dolgo), tanko lese-
no paličico, škarje, lepilo za papir, meter in ščipalke, luknjač (ni nujno 
potreben, a olajša delo).
*na tem mestu podajamo navodila za izdelavo ene ladjice, vendar za 
tekmo potrebujemo vsaj dve, pač odvisno od števila sodelujočih. 
Kartonasta embalaža vseh naših ladjic naj bo čim bolj podobne oblike 
in velikosti, da bodo imeli vsi tekmovalci enako možnost za zmago.



IZDELAVA: 
Pričnemo z izdelavo jamborja. Vzamemo list odpadnega papirja in tan-
ko paličico. Paličico postavimo diagonalno ob enega od kotov papirja 
in papir tesno ovijemo okoli paličice. Ko smo prišli do nasprotnega kota 
(nekako na zadnji četrtini) prilepimo konec papirja ob odviti del. S šči-
palkami utrdimo dobljeni jambor in pustimo, da se osuši. 
Sedaj vzamemo škatlico in jo razpremo v plašč. Približno na sredini z 
luknjačem ali škarjami naredimo luknjo, ki naj bo nekoliko manjša od 
debeline našega jamborja. Ko se je lepilo posušilo, snamemo ščipalke in 
dobljeni tulec na obeh straneh prirežemo, da dobimo približno 20 centi-
metrov dolg jambor. Odrežemo tudi preostali zavihek papirja, ki ga nis-
mo prilepili. Paličico, okoli katere smo ovijali papir, odstranimo in upo-
rabimo spet pri naslednji ladjici. Na enem od koncev jamborja naredimo 
štiri zareze, dolge približno 4 centimetre in jih razpremo. Jambor potis-
nemo skozi luknjo v embalaži in sicer tako, da zareze ostanejo znotraj 
embalaže (in omogočijo, da jambor ostane v škatlici). Plašč škatlice za-
lepimo nazaj. Lotimo se izdelave jadra iz odpadnega zavijalnega papirja. 
Odrežemo manjši trikotnik, ki ga ovijemo in zalepimo okoli jamborja. 
Vzamemo krajšo leseno palico in okoli nje privežemo vrvico. Odmerimo 
6 metrov vrvice in drugi konec privežemo na sprednji konec škatlice. 
Pri tem si pomagamo z luknjačem ali škarjami in v karton naredimo 
dve mali luknji. Naša prva ladjica je s tem končana, čas je, da se lotimo 
naslednje.

Kako se igro igramo: 
vsi tekmovalci se postavijo v vrsto, s hrbtom k steni. Ladjice prav tako 
stojijo poravnane v vrsti. Med vsakim tekmovalcem in njegovo škatli-
co je enaka razdalja, približno 6 metrov. Odvijemo vrvico s paličice in 
vsak tekmovalec v roke vzame paličico svoje ladjice. Na dano znamenje 
začnejo vsi tekmovalci navijati vrvico na paličico. Kdor je pri tem spret-
nejši, bo seveda prej spravil ladjico k sebi in bo zmagovalec.

Slike in video postopka izdelave igrače najdete na spletni strani 
www.buna.si. 



PLASTIKA -  
 pOSEBNI  
  prijatelji

IDEJA
pOSEBNI prijatelji so predelane stare igrače z novim poslanstvom. 
Plišasti medvedki in drugi kosmatinci govorijo zgodbe o potrošnji, ki 
presega naše potrebe in o potrebah, ki so posebne in osebne hkrati. 
Projekt pOSEBNI prijatelji izvaja Kulturno ekološko društvo Smetumet 
in pet partnerskih organizacij. Namenjen je osveščanju in vzpostavl-
janju konkretnih rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti 
ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in sposobnosti. 
Jedro projekta je predelava odpadnih igrač v igrače s posebnimi po-
trebami s spremljajočo  knjižico. Ker gre pri pOSEBNIH prijateljih za 
obliko predelave starih igrač v nove, bomo idejo za lastnoročno pre-
delavo predstavili tudi na tem mestu. Tudi sami lahko izdelamo pripo-
močka za plišastega prijatelja, ki je slep ali oslepel. 

Za izdelavo potrebujemo: očiščen tetrapak, škarje, šivanko, sukan-
ec, lesena paličica, debel črn in rdeč flomaster, košček volne ali vrvice, 
plišasta igračka ali punčka



IZDELAVA: 
Očiščen tetrapak razrežemo tako, da dobimo plašč. Pre-
pognemo ga na pol, tako da je srebrna (nepotiskana) stran 
zunaj. Iz prepogiba izrežemo polovico malih očal za našega 
kosmatinca. Preverimo, če je velikost očal ustrezna, če ni, po-
skusimo ponovno. Ko smo zadovoljni z izgledom in velikostjo 
očal, jih le še prišijemo na igračko. To storimo tako, da okoli 
očal ob vsaki strani prišijemo zanko.
Sedaj se lotimo še izdelave palice za slepe. Manjšo leseno 
paličico (mi smo uporabili palico z vrta) ravno odrežemo. 
Pobarvamo jo na belo, nato pa zgornji del palice (približno 
tri centimetre) pobarvamo s črnim flomastrom. Na to stran 
privežemo košček volne ali vrvice, ki naj bo ravno prav širok, 
da bo šel okoli šape naše igračke. Spodnji del palice pobarva-
mo rdeče (pri tem začnemo približno 1 centimeter od roba), 
kot je prikazano na sliki. 

Kako se igramo:
Tako, naš pOSEBNI prijatelj je gotov in sedaj je tu, pripravl-
jen na igro in na svoje poslanstvo, da osvešča o tem, da imajo 
nekateri posamezniki v družbi tudi posebne potrebe in da je 
hkrati vredno igračke uporabiti ponovno. 

Več o projektu in ozadju na www.smetumet.com in na 
Facebook strani pOsebni prijatelji.

Slike in video postopka izdelave igrače najdete na spletni strani 
www.buna.si. 



dodatno 
gradivo & 
kontakti

GLOBALNO UČENJE
http://www.tuditi.si/?subpageid=62 
https://www.youtube.com/watch?v=9-4V3HR696k

Priročnik za globalno učenje, brezplačno dostopen na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageup-
loads/Obvestila/OS/Prirocnik_za_globalno_ucenje_april_2010.pdf 

BOMBAŽ/TEKSTIL
Priročnik za globalno učenje, brezplačno dostopen na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageup-
loads/Obvestila/OS/Prirocnik_za_globalno_ucenje_april_2010.pdf 

Napoved dokumentarnega filma o oblačilih:
https://www.youtube.com/watch?v=aqR1L4Zywzc

O onesnaževanju, ki ga povzroči ena majica:
https://www.youtube.com/watch?v=g5rGm6veAhg

PLASTIKA - NAFTA
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cinkole-neja.pdf 
http://www.solaklavora.si/0708/ucenci/tekmovanja/OS_Kemija_Zgubic_Jakob.pdf
https://dk.um.si/Dokument.php?id=18942 
http://www.konopko.si/files/file/Bioplastika-skladna-z-naravo_gradivo-za-sole.pdf
https://sites.google.com/site/problemplasticnihvreck/ucinki-vreck-na-okolje

PAPIR - LES
https://www.facebook.com/MladiPorocevalciZaOkolje/posts/298100980344800
https://www.youtube.com/watch?v=HFggVEPgFw0

O RECIKLAŽI RAZLIČNIH MATERIALOV (predvsem embalaže)
http://www.snaga.si/locevanje-zbiranje-odpadkov 
http://www.bb.si/doc/diplome/Sucur_Dejan.pdf 

IZDELAVA IGRAČ
www.buna.si
www.smetumet.com

PREDLOGI ZA PRIDOBIVANJE ODPADNIH MATERIALOV
• pobrskajte po omarah doma,
• povprašajte sorodnike, prijatelje, sosede, 
• pripravite zbiralno akcijo na šoli,
• po pomoč se obrnite na loklano komunalno gospodarstvo.

KONTAKTI

Vodja projekta: Živa Lopatič, ziva@buna.si, 041 352 075
Izdelovanje igrač iz odpadnega materiala: Maja Rijavec, smetumet@gmail.com

Sodelujoči:
• Evropski parlament – Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji,  

  severina.sluga@europarl.europa.eu 
• Javno podjetje Snaga, nina.sankovic@snaga.si

PIJTE JO VSAK DAN


