
      

IZDELKI IZ STAREGA ČASOPISNEGA PAPIRJA IN 

REKLAMNIH REVIJ 

 

Kup časopisa, starih reklam … V zabojnik za star papir? Mogoče ga lahko predelamo 

v nekaj uporabnega, zase ali za darilo. 

KAKO SE LOTIMO DELA? 

Najprej naredite cevke iz starega časopisa ali reklam. Za različne debeline lahko 

uporabite barvico, paličico za ražnjiče ali kaj podobnega (odvisno, kakšno debelino 

trakcev želite). Navodila za izdelavo najdete v video posnetku. 

Časopis razrežite na kvadratke ali pravokotnike (za daljše cevi bodo potrebni večji  kosi 

časopisa ali reklamnega časopisa). 

 



Leseno palčko ali barvico postavite na levi vogal lista in tesno zavijte papir okoli nje. 

Odstranite palčko ali barvico in da se cev ne odvije, rob papirja namažite z lepilom. 

Ponovite s preostalimi časopisnimi listi. 

 

 

Fotografija prikazuje vse stopnje – od časopisa do papirnate cevke. 

 

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate tudi video posnetek, ki prikazuje izdelavo cevk. 

Morda bo začetek malo neroden, ker se cevka rada odvije, če je ne držimo in vrtimo 

tesno, a vaja dela mojstra – vsaka cevka bo boljša, izdelovanje pa hitrejše. 

Video: https://youtu.be/ntawE1nRZdQ 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ntawE1nRZdQ


IZDELKI 

Podlaga za lonce in čajnike 

 

Za izdelavo različno velikih krogov lahko uporabimo različne predmete (lepilo v stiku, 

debelejše flomastre, različne manjše plastične embalaže ali stekleničke). Kako izdelati 

podlago, si lahko ogledate na spodnji povezavi. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OsccU05qwCU 

Skledice iz papirnatih cevk 

Skledice lahko izdelate tudi na drug način, ki je morda nekoliko bolj zahteve, a ko boste 

naredili nekaj preprostejših izdelkov, vam bo ta način dela dal nov izziv za ustvarjanje.  

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cLU5nkaqwOo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsccU05qwCU
https://www.youtube.com/watch?v=cLU5nkaqwOo


To je dokaz, da vaja dela mojstra, saj so tudi lanski prvošolci izdelali spodnje izdelke 

za šolski novoletni bazar.  

 

Izdelali pa so tudi druge izdelke, s katerimi so razveselili domače. 

 

 

Tako, le začnite! Star časopis, revije in reklame … Raziskujte in oblikujte! Veseli bomo, 

če boste fotografijo svojih izdelkov objavili v rubriki Sporočaj v naši učilnici razvedrilnici. 

 


