
АКТИВНОСТ- РЕЦИКЛИРАЊЕ ПАПИРА (ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА) 

Задатак: Како направити рециклирани папир? 

 

ПРЕ ПОЧЕТКА 

 Данас свакодневно користимо папир. Окружени смо папирима, књигама, часописима, новинама и 

принтерима који стално „гутају" папире, а готово да и не помислимо одакле он долази или о томе 

колико његова производња утиче на околину. Папир се може израдити од разлличитих материјала као 

што су памук, конопља, бананино лишће, трава, дуван, али папир се најчешће производи од целулозне 

каше која се добија прерадом дрвећа.  

За  производњу новог папира потребно уништити шуме. Због тога рециклажа није само забавна, већ 

нужна уколико желимо сачувати околину и планетуна којој живимо. Срећом још увек можемо спасити 

бар део тих стабала ако користимо мање папира и рециклирамо већ кориштени.  

 Израда рециклираног папира уводи нас у један нови свет креативности. Када засучемо рукаве и 

почнемо, испред нас се отварају бескрајне комбинације боја, мириса, текстура и облика - и игра почиње! 

 Овај поступак израде папира не учи нас како направити папир какав обично користимо, али нас учи 

како можемо направити своје јединствене листове, своје мале уникате. Што год радили с њиме 

(честитке, омоте, кутије...) наш ручно израђен папир ће бити улешан нашом личном израдом и 

креативношћу.И заиста га је једноставно израдити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТРЕБАН  МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР 

 

 Разне врсте папира које се могу користити:  компјутерски папир, новински папир тј.новине, 

часописи,картонске кутије за јаја, бели папир за штампање, тоалет папир, марамице, салвете, старе 

разгледнице, папирнате врећице, картонске кутије без лепка. 

 Потребан прибор:  

Сунђер, калуп са мрежицом, дрвени оквир, већа пластична  посуда, блендер-миксер за израду папирнате 

каше, бела тканина, штирк, скробно брашно (густин), оклагија, газа, пегла, папир за печење. 

ПОСТУПАК 

 1. Сакупите папир различите дебљине  за рециклирање. Дебљи папир има дужа влакна па ће и чврстоћа 

папира бити јача, док онај тањи даје мекоћу текстуре. Експериментишите!  

 2. Сакупљени папир искидајте на комаде величине 2x2 cm. Уколико користите различите квалитете 

папира пожељно је одвојити их на одвојене скупове. 

3. Припремите разне додатке: кончиће, траву, лишће, семенке, зачине, шљокице, етерична уља, зачине и 

сл.... играјте се и додајте све што вам падне на памет. Али за сада, декорације оставите са стране.  

 4. Припремите калуп. 

5. Миксање!!! Напуните блендер са ¾ воде. Узмите пуну шаку насецканог папира којег сте припремили 

и убаците у блендер. Поклопите и укључите блендер на неколико секукнди. Додајте одређене врсте 

папира једну по једну (уколико их имате) и сваки пут поновите процедуру кратког миксања. Ту можете 

додати и боју за храну уколико желите обојени папир. 

6. Додајте „адитиве"....семенке, суво цвеће, кончиће, остатке фолије исецкане на комадиће и што вам год 

падне на памет (али не претерујте уколико ћете писати по папиру!). Када додате адитиве не укључујте 

блендер...само лагано промешајте.  

 7. Напуните пластичну велику посуду с чистом водом. Излијте мешавину из блендера (папирну кашу) у 

посуду с водом. По жељи додати мало густина или лепка за дрво. Мало промешајте. Каша се мора 

равномјерно распоредити по посуди. 

8. Калуп зароните у посуду са водом, а затим га оцедите. 

9. Одигните горњи оквир и ваш папир би требао имати правилну форму, вишак отклоните мокрим 

прстом по ободима. Уколико вам се папир чини претанак додајте још каше у посуду, уколико је 

предебео одузмите нешто каше из ње. У овој фази папир можете и додатно украсити. 

10. Поставите старе новине или такнину на сто. Тканина мора бити већа од папира којег израђујемо. 

Окрените оквир тако да папир наслоните на филц.Та свежа смеса требала би лагано клизнути с 

мрежице, уколико не склизне лагано лупните по мрежици. Папир прекрите још једним слојем филца.  

 11. Узмите оклагију и ролајте једнаким притиском како би истиснули преосталу воду из папира. 

Учините то неколико пута како би готово сва течност изашла.  



 12. Сада, опрезно отклоните горњи филц. Ухватите углове папира својим прстима и лагано одвајајте 

папир с доње подлоге.  

 13. Нека се папир затим осуши. Можете употребити пеглу, али и папир за печење, како би пеглање било 

лакше и једноставније. 

Ученици млађих разреда су помоћу учитеља и вршњачке групе (еколошка секција – ученици седмог 

разреда), на интерактиван и едукативан начин упознати како је из старих новина и часописа могуће 

направити уникатни папир за честитке, омоте, кутије, дневнике, споменаре. 



 


