Брошура за креативна
реупотреба на отпадот

Селектирање

Селектирање е раздвојување на отпадот
според материјалот од кој е направен.

Метал

2

Хартија

Пластика

Стакло

Рециклирање

Рециклирање е преработка на користените
материјали, за добивање на нови производи.

Што може, а што не може да се рециклира:

ДА

НЕ
Весници

Стиропор

Метални
конзерви

Најлонски
кеси

Картонски
пакети

Тетрапак од
млеко, сок

Стаклена
амбалажа

Тоалетна
хартија

Пластични
шишиња, туби

Светилки,
батерии

Канцелариска
хартија

Медицински
отпад
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Реупотреба

Реупотреба е креативна пренамена
на искористени предмети.
Од реупотребата имаме повеќе придобивки:
Го намалуваме количеството
предмети што треба да го
носиме на депонија

Заштедуваме
енергија

Заштедуваме
пари

Ја зголемуваме
креативноста

Помагаме за зачувување
на животната средина
за идните генерации

Добиваме можност
за лична заработка

Овозможуваме максимално
искористување на предметите
и продолжување на нивниот век
на употреба
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Пенлива змија
Потребно: пластично шише, чорап, стегач (ластик), ножици,
сад со вода и течен сапун (сјај за садови).
1 чекор: Шишето
исечете го на половина.
2 чекор: Облечете го и
зацврстете го чорапот
со стегачот на шишето.
1

2

3

3 чекор: Во садот со вода
истурете од течниот сапун
или сјај.
4 чекор: Промешајте и
дувајте низ отворот, ќе
направите пенлива змија.
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Хранилка за птици
Потребно: тетрапак од сок или млеко, бои, ножици, конец
(врвка) и храна за птици.
1 чекор: Обојте го тетрапакот.
2 чекор: Направете отвори со
ножиците на трите страни.
3 чекор: На горниот дел над
капачето направете дупка и
протнете ја врвката.
4 чекор: Поставете ја на
некое дрво.

Потребно: пластично шише, бои, ножици, конец (врвка) и
храна за птици.
1 чекор: Направете отвор на
средина на шишето.
2 чекор: Обојте по ваш избор.
3 чекор: Под капачето заврзете
ја врвката.
4 чекор: Ставете од храната и
поставете ја на некое дрво.
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Креативен паричник
Потребно: тетрапак од млеко или сок, ножици и линијар.
1 чекор: Исечете го долниот и
горниот дел од тетрапакот.
2 и 3 чекор: Притиснете и
превиткајте го тетрапакот.
4 и 5 чекор: Долните странични
делови исечете ги и превиткајте
на три еднакви делови.
6 чекор: Една страна од третиот
дел, вметнете ја во првиот дел.
7 и 8 чекор: Направете отвор
колку што е капачето и вметнете.
Паричникот ќе се затвори.
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Детска саксија за цвеќе
Потребно: пластично шише, ножици, земја и цвеќе, бои.
1 чекор: Исечете го шишето на
половина.
2 чекор: Украсете го по ваша
желба.
3 чекор: Ставете земја и
засадете го цвеќето.
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Змеј
Потребно: големи цврсти најлонски кеси, ножици, цевки,
конец и салотејп.
1 чекор: Исечете ги кесите во форма на ромб.
2 чекор: Ставете ги цевките на едната страна на кесата како
крст и залепете ги со салотејп.
3 чекор: Конецот врзете го на горната и долната страна на
цевките кои се вертикално поставени. Змејот е спремен за
летање.
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Роза од најлонски кеси
Потребно: 3 најлонски кеси, жица, зелен салотејп.
1 чекор: Наредете 3 кеси една врз друга и исечете кругови
со помош на тркалезен сад.
2 чекор: Превиткајте го кругот на 1/8 и полукружно засечете.
3 чекор: Продупчете 2 дупки една до друга со жицата,
протнете ги 2 краеви на жицата за да излези од иста страна.
4 чекор: Зацврстете и обложете ја жицата со зелен салотејп.
Протресете и розата ќе расцвета.
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Футрола за боички
Потребно: две мали пластични шишиња, ножици, патент и
дуплофан.
1 чекор: Пресечете ги шишињата на половина со ножиците.
2 чекор: Патентот со дуплофан залепете го на двете долни
половини од шишињата.
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Регионално географско друштво
„ГЕОСФЕРА” - Битола
rgdgeosfera@yahoo.com
www.geosfera.weebly.com

поддржано од:
Содржината е одговорност на
авторите и на издавачот и на
ниту еден начин не може да се
смета дека ги изразува
гледиштата и ставовите на
Фондацијата Отворено
општество – Македонија.

