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V okviru projekta Drevo = življenje, DRAGA ZEMLJA smo z učenci 4. A in 4. skupino OPB (4. in 5. 

razred) spoznavali reciklažo papirja, s čimer pripomoremo k ohranjanju dreves. 

Najprej smo se v 4. A pri razredni uri pogovarjali o pravilnem in nepravilnem ravnanju z okoljem in 

ugotovili, da je onesnaževanje velik problem sodobnega sveta, nato pa smo se 

osredotočili na ločevanje odpadkov in recikliranje oziroma postopek predelave 

odpadkov, pri katerem nastanejo povsem novi izdelki. Prebrali smo zgodbo H. 

Kraljič: Listko in njegova življenja, v kateri ima Listko zaradi reciklaže kar nekaj 

življenj: najprej je snežno bel list, ki z reciklažo postane spet uporaben, a ne več 

tako bel. V tretje zagleda svet kot voščilnica in nazadnje kot ovojni papir za 

darila, a tu se njegova zgodba ne konča. Njegova usoda je odvisna od 

ozaveščenosti ljudi, kar zadeva pravilno ločevanje odpadkov. Učencem je bila 

zgodba zelo všeč, zato smo se odločili, da bomo tudi mi v okviru OPB odpadni 

časopisni papir reciklirali in ga nato koristno uporabili. 

Ogledali smo si posnetek, kako poteka ročna reciklaža papirja, nato pa smo se lotili dela. Natrgali smo 

star papir in ga prepojili z vodo. 

 



 

 
Vse skupaj smo z mešalnikom dobro premešali, da smo dobili papirno kašo.  

 



Mrežo, nameščeno na lesenem okvirju, smo potopili v skledo s papirno kašo, da jo je le-ta popolnoma 

prekrila. Tako smo dobili oblikovan list papirja. To smo zlili na vlažen prt in počakali, da se posuši. 

 

 



Recikliran papir smo z navdušenjem poslikali z vodenimi barvicami in naredili razstavo slik.  

 

Skozi ta projekt smo se naučili, kako pomembno je skrbno ravnanje s papirjem, saj lahko s tem  

pripomoremo k ohranjanju dreves in tako ohranimo našo Zemljo čim bolj čisto in zdravo. 

 

 


