
TEHNIŠKI DAN za osnovne šole
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Tehniške dneve in delavnice Smetumet vodita Alenka Kreč Bricelj in Maja Rijavec skupaj 
z ekipo mladih in strokovnih mentorjev.

Imamo znanje in 15-letne izkušnje s področja trajnostnega dizajna, sekundarnih 
materialov in problematike smeti. Oblikujemo svojo linijo izdelkov iz odpadnih 
materialov. Vodimo osveščevalne in aktivistične kampanje. 

Za nami je več sto uspešno izvedenih predavanj, delavnic in izobraževanj 
za mlade od vrtca do fakultete.

MENTORICE IN MENTORJI 

NAŠE POSLANSTVO
-izobraževanje o problematiki smeti, reciklaži in s tem povezanih podnebnih spremembah 
-izobraževanje o načelih krožne ekonomije
-predajanje veščin za trajnostno načrtovanje in oblikovanje uporabnih izdelkov 
-razvijanje domišljije, kreativnosti in motoričnih spretnosti
-vzpodbujanje kritičnega razmišljanja in družbene vključenosti

CENIK

Mali tehniški dan
2 šolski uri  
1 mentorica/razred

180 evrov + 22% ddv
(+ potni stroški izven LJ)

Veliki tehniški dan
4 šolske ure
2 mentorici/razred

280 evrov + 22% ddv
(+ potni stroški izven LJ)

www.smetumet.com
 
info@smetumet.com
041 819 359 - Alenka Kreč Bricelj

Tehniške dneve izvajamo v prostorih osnovnih šol ali 
pa organiziramo primerno velik prostor v Ljubljani. 

Tehniške dneve lahko tudi vsebinsko prilagodimo.

Cena se prilagodi po dogovoru z naročnikom glede na 
obseg sprememb in velikost prostora.

Vse materiale in orodje preskrbi Smetumet.
 



TE
HN
IŠ
KI
 D
AN
 -
 1
. 
tr
ia

da

Na delavnici najprej povemo zakaj so igrače še posebej 
problematičen odpadek (15 min)

Razložimo par različnih vrst invalidnosti in zakaj 
je pomembno, da tudi igrače odražajo naše raznolike 
sposobnosti in telesa. (15 min)

Otroci svoji plišasti igrački, ki so jo prinesli od 
doma, pripišejo eno od gibalnih ali senzornih oviranos-
ti in ji iz odpadnih materialov izdelajo ustrezen pri-
pomoček.

Prvo uro posvetimo igračam, ki na neki točki neizogibno postanejo odpadek. 
Raziskujemo iz česa vse so narejene, kje so izdelane in pod kakšnimi pogoji. 
Otroci delajo po skupinah in sodelujejo v kratkih kvizih.

Drugo uro govorimo o tem zakaj je pomembno, da tudi igrače odražajo naše raznolike 
sposobnosti in telesa. Zakaj nekdo, ki slabše vidi pogosto bolje sliši? Zakaj lahko 
tudi z eno nogo igraš nogomet in kako se o vsem tem pogovarjati. Otroci spet delajo 
po skupinah in preko kratkih kvizov in praktičnih nalog (simulacije gibalnih in 
senzornih oviranosti) spoznavajo kako smo si različni.
 
Tretjo in četrto uro otroci svoji plišasti igrački, ki so jo prinesli od doma, prip-
išejo eno od gibalnih ali senzornih oviranosti in ji iz odpadnih materialov izdelajo 
ustrezen pripomoček. Razred pripravi tudi svojo razstavo igračk, vsaka dobi trak z 
imenom, vsak učenec pa svoji igrački napiše tudi izjavo v stripovski oblaček.

MALI pOSEBNI PRIJATELJI 

2 šolski uri  
1 mentorica/razred
Cena: 180 evrov + ddv

VELIKI pOSEBNI PRIJATELJI 

CILJI:
-razvijanje domišljije in kreativnosti
-urjenje motoričnih spretnosti
-spoznavanje ozadja različnih invalidnosti
-spoznavanje igrač kot odpadnega materiala 4 šolske ure

2 mentorici/razred
Cena: 280 evrov + ddv

* Delavnici sta nastali v okviru širšega projekta pOSEBNI PRIJATELJI
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Na delavnici najprej povemo kje vse nastajajo smeti 
in kako veliko smeti nastane zaradi slabo oblikovanih 
izdelkov in kako so lahko smeti tudi dober material za 
idelavo čisto novih stvari. (15 min)

Otroci potem iz tekstilnih trakov, odpadnih cerad in 
karabinov starih konferenčnih trakov naredijo zabavne 
pošasti, ki se lahko uporabijo kot obesek za ključe ali 
okras na šolski torbi.

Prvo uro se bomo igrali garbologe – raiziskovalce smeti. Ste vedeli da je garbologija 
čisto prava znanost? Otroci bodo delali po skupinah in odgovarjali na kratke kvize.

Drugo in tretjo uro se bomo naučili razrezati staro majico tako, da iz nje naredimo 
celo klopko traku. Iz tega traku bomo naredili mačjo zibko ali gumitvist.

Tretjo uro bomo iz tekstilnih vrvi, odpadnih cerad in karabinov starih konferenčnih 
trakov naredili zabavne pošasti, ki se lahko uporabijo kot obesek za ključe ali okras 
na šolski torbi.

MALE POŠASTI ZA KLJUČE IN TORBO  

2 šolski uri  
1 mentorica/razred
Cena: 180 evrov + ddv

VELIKE POŠASTI ZA KLJUČE IN TORBO 

CILJI
-spoznavanje problematike odpadkov in reciklaže
-vrednotenje igrač iz odpadnega materiala
-razvijanje domišljije in kreativnosti
-urjenje motoričnih spretnosti 4 šolske ure

2 mentorici/razred
Cena: 280 evrov + ddv

* Delavnici sta nastali kot del oblikovanja serije trajnostnih izdelkov SMETUMET
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V uvodu povemo kako sploh pride do tega, da plastični 
odpadki končajo v morju in kakšne so posledice (15 min).

Vsak otrok bo prinesel od doma en plastičen odpadek. 
Ugotovili bomo iz kakšne plastike je narejen in ali se 
ga da reciklirati. Plastično smet bomo opremili s 
posebnim certifikatom na katerem bodo izpisani osnovni 
podatki in smešna izjava. Ti eksponati bodo postali del 
razredne razstave Morje plastike.

Prvo uro bomo govrili o tem kako sploh pride do tega, da plastični odpadki končajo v 
morju in kakšne so posledice. Odkrivali bomo kaj in kje je mikroplastika in 
ugotavljali kakšne so rešitve za zmanjšanje količine plastičnih smeti. Delali bomo 
po skupinah in odgovarjali na kratke kvize.

Drugo uro bo vsak otrok od doma prinesel en plastičen odpadek. Ugotovili bomo iz 
kakšne plastike je narejen in ali se ga da reciklirati. Plastično smet bomo opremili 
s posebnim certifikatom na katerem bodo izpisani osnovni podatki in smešna izjava. 

Tretjo uro bo vsaka skupina izdelala tako imenovano infoplastiko – statistični 
podatek bodo prikazali s prostorsko postavitvijo. Plastične odpadke in infoplastike 
bomo postavili v razredno razstavo Morje plastike.

MALO MORJE PLASTIKE  

2 šolski uri  
1 mentorica/razred
Cena: 180 evrov + ddv

VELIKO MORJE PLASTIKE 

CILJI
-spoznavanje problematike odpadkov in reciklaže
-spoznavanje vplivov plastike v morju
-umeščanje vsakodnevnih predmetov v razstavni kontekst 
-razvijanje domišljije in kreativnosti
-urjenje motoričnih spretnosti 4 šolske ure

2 mentorici/razred
Cena: 280 evrov + ddv

* Delavnici sta nastali v okviru širšega projekta Razstava MORJE PLASTIKE
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V uvodu bomo povedali zakaj so odpadki posledica slabega 
oblikovanja in predstavili osnovno načelo krožnega 
gospodarstva (15 min).

Otroci bodo izdelali barvit obesek za ključe/torbo 
iz odpadnih cerad, ki bo na karabin starega 
konferenčnega traku pritrjen s čisto pravim netom.

Prvo uro bomo povedali zakaj so odpadki posledica slabega oblikovanja in predstavili 
osnovna načela krožnega gospodarstva. Vsaka skupina bo dobila nalogo, da za določen 
odpadni material najde možnosti za ponovno uporabo.

Drugo in tretjo uro bomo izdelovali enostaven etui/peresnico/torbico iz odpadnih 
cerad.

Četrto uro pa bodo izdelali barvit obesek za ključe/torbo iz odpadnih cerad, ki bo na 
karabin starega konferenčnega traku pritrjen s čisto pravim netom.

OBESEK ZA KLJUČE/TORBO IZ ODPADNE CERADE  

2 šolski uri  
1 mentorica/razred
Cena: 180 evrov + ddv

MODNI DODATKI IZ ODPADNIH CERAD 

CILJI
-spoznavanje problematike odpadkov, reciklaže 
-spoznavanje osnovnih načel krožne ekonomije
-vrednotenje izdelkov oblikovanih iz odpanih materialov
-razvijanje domišljije in kreativnosti
-urjenje motoričnih spretnosti 4 šolske ure

2 mentorici/razred
Cena: 280 evrov + ddv

* Delavnici sta nastali kot del oblikovanja serije trajnostnih izdelkov SMETUMET


