
SOVA IZ PAPIRNATEGA KROŽNIKA/BARVNEGA PAPIRJA 

Ker je november še jesenski mesec, me vse spominja na sove. Zato sem vam pripravila nekaj idej, 

kako izdelati sovo iz barvnega papirja ali iz papirnatih krožnikov.  

 

1.) SOVA IZ BARVNEGA PAPIRJA 

Pripomočki: 

- Osnovo za sovo / lahko jo izdelaš sam/-a 

 
- Lepilo  

- Črn flomaster 

- Barvni papir (trši) 

Postopek izdelave: 

1. Najprej si natisneš osnovo za sovo ali si jo narišeš po zgornji sliki. Iz barvnega papirja izreži 8 

krogov za telo sove. Ko so krogi izrezani, jih prepogni na polovico.  

 



2. S črnim flomastrom nariši vijuge.  

  
3. Skupaj zlepi dva kroga (samo polovički), tako kot prikazuje spodnja slika: 

 
4. Tako narediš še s preostalimi krogi, dokler ne porabiš vseh za trup dveh sov:  

 
5. Nadaljuješ z izdelavo glave – izrežeš glavo, večje kroge in manjše kroge za oči ter noge in 

kljun v poljubnih barvah: 

  



 
2.) SOVA IZ PAPIRNATIH KROŽNIKOV 

Pripomočki:  

 

- 2 papirnata krožnika 

- Rjava tempera barva 

- Barvni papir (rumen, črn, bel, oranžen) 

- Škarje 

- Lepilo 

- Volno (po želji, ni potrebe) 

Postopek: 1. 2 papirnata krožnika pobarvaj z 

rjavo tempera barvo. Ko se posušita, lahko 

nadaljuješ z delom. 2. Enega od krožnikov 

prerežeš na polovico in ju uporabiš za sovina 

krila. 3. Za sovine oči in kljun uporabi barvni papir – iz rumenega papirja izrežeš 2 večja kroga, iz 

belega papirja dva manjša kroga in iz črnega papirja še 2 manjša kroga. Iz oranžnega papirja pa 

izrežeš kljun. 4. Posamezne dele prilepi na glavo od sove tako kot prikazuje slika.  

 

 3.) SOVA IZ PAPIRNATEGA KROŽNIKA  

Pripomočki:  

 

- 1 papirnat krožnik 

- Rjava tempera barva 

- Barvni papir (rumen, črn, oranžen) 

- Škarje 

- Lepilo 

- Flomaster  

 

 

 

 



Postopek:  

1. Papirnati krožnik prepogni z leve in desne strani proti sredini.  

 
2. Zgornji del krožnika zapogni navzdol.  

 

 
3. Sedaj pobarvaj notranjo stran krožnika, ko se barva posuši pa še krila in glavo. Nato s temno 

barvo nariši perje.  

  
 



4. Iz barvnega papirja (rumenega in črnega) izreži dva večja in dva manjša kroga za oči, iz 

oranžnega papirja pa kljun in noge.  

 
5. Prilepi oči, kljun in noge na sovin trup. Dodaj še trak, da jo lahko obesiš in tako okrasiš svojo 

sobo/okno.  

 
 

VESELO USTVARJANJE ŽELIM! 

 
V primeru, da boš izdelal/-a sovo, jo slikaj in izdelek pošlji na 

eva.gruber@guest.arnes.si . Izdelek bomo nato delili na spletno stran šole, pod 

zavihek Učilnica razvedrilnica – sporočaj.  

mailto:eva.gruber@guest.arnes.si

