Ahojte všetci, tento týždeň by sme mohli trochu času venovať UPCYKLÁCII. Už asi viete, čo
znamená odpad recyklovať a aké je recyklovanie pre našu prírodu dôležité a ja verím, že s
recykláciou pomáhate doma aj v škole.
Určite ste si všimli, že si v triede aj my ukladáme prázdne krabičky, kelímky, kúsky látok a vlny.
Mnohí z Vás už do našej zbierky niečo priniesli a veľa z týchto materálov sme už použili pri
tvorení.
Čo hovorí Wikipédia?
UPCYKLÁCIA - je kreatívne opätovné použitie, proces premeny vedľajších produktov,
odpadových materiálov, zbytočných alebo nechcených výrobkov na nové materiály alebo výrobky
vnímané ako kvalitnejšie, napríklad umelecká hodnota alebo environmentálna hodnota.
Sama by som to lepšie nepovedala.
Tento termín sa veľmi často používa vo svete módy, keď sa snažíme aj tým, čo nosíme, chrániť
planétu, ale keďže chceme stále vyzerať cool, niekedy stačí na starú mikinu cez fliačik od lekváru
prešiť kúsok farebnej stužky a máme kus oblečenie, ktoré nemá nikto, iba my.
V dnešnej dobe je už na svete veľa expertov a módnych návrhárov, ktorí sa upcyklácii venujú.
Ale upcyklácia má aj jednoduchší názov. Jednoducho veci opravíme. Jednoduchými zásahmi a
zmenami z nich urobíme zas funkčnú vec, ktorá sa nám, v prípade módy, aj páči a je v súlade s
akýmkoľvek trendom. Tomu rozumejú aj naše babky a dedkovia, určite sa upcyklácii venovali už
pred mnohými rokmi.

Skúste sa prehrabať v skrini,
tak, aby ste neurobili program
pre mamku: Dve hodiny
upratovania.
Nájdite si kúsok, ktorý ste mali
radi, ale už ho nenosíte, lebo má
malú chybičku, alebo vyšiel z
módy. Pohľadajte si gombíky,
môžu byť aj zo staršieho
oblečenia, stužky, textilné
ozdoby, zipsy, či korálky,
pripravte si aj nožnice a šitie a
skúste sa vžiť do úlohy
módneho návrhára. Je skvelé,
ak doma nájdete fixky, alebo
farby na textil…tie dokážu
zázraky! Dostať ich v
obchodoch s potrebami na
tvorenie.
No a potom…obľúbená
pesnička a domáca módna
prehliadka! Poprosím o foto do
nášho móodneho časopisu!

Ak budete potrebovať pomoc so šitím, alebo strihaním, poproste dospelých.
Upcyklovať môžme aj iné materály a dnes sa ešte povenujeme našim dobrým známym
PLASTOVÝM FĽAŠIAM a urobíme si púzdro na maličkosti, napríklad gombíky, USB kľúče, alebo
drobné mince.

Potrebujeme:

- dve rovnaké plastové fľaše
- hobby rezák, alebo skalpel, s nimi nechajte pracovať dospelých, sú veľmi ostré!
- sekundové lepidlo alebo tavnú pištoľ, aj s tavnou pištoľou treba pracovať opatrne, je veľmi
horúca!

- zips dlhý 30 centimetrov, ak ho doma nenájdete, v obchode s galantériou ich majú vo
všelijakých pestrých farbách.

Postup: skalpelom odrežeme dná oboch fliaš, väčšinou majú v spodnej časti vylisovanú čiarku,
podľa ktorej sa môžme riadiť. Ak tam nie je, pomôžeme si nezmývateľnou fixkou. Nechajte dno
odrezať dospelých, alebo ich poproste, nech Vám fľašu iba trošku narežú a vy môžte poračovať
nožnicami.
Dná k sebe priložíme a zistíme, či sú približne rovnako odrezané. A potom už stačí iba opatrne
zvnútra nalepiť zips sekundovým lepidlom, alebo tavnou pištoľou. Tip: zips na prvú časť fľaše
nalepte tak, aby bol zazipsovaný, a pri lepení druhej časti zips rozopnite, dajte ale pozor, aby sa
nekrčil a jeho zúbkovaná časť stále prečnievala za okraj fľaše. Pracujte pomaly a trpezlivo.
Keď sa Vám púzdro podarí, môžte trošku experimentovať s rôznymi tvarmi, prípadne iným
využitím plastových fliaš.

Takýto peračník si môžte ozdobiť aj rôznymi nálepkami.

No a na záver niekoľko užitočných nápadov na prežitie, dúfam, že Vás pobavia. Nezabudnite, že v
umení nemusia mať naše dielka funkciu, nemusia bzť užitočné. Niekedy je dôležité, že divákovi
odovzdajú odkaz, v tomto prípade napríklad ten, že ak sa o planétu nebudeme starať, možno
budeme radi, ak sa budeme môcť poprechádzať v takýchto letných žabkách.

Rozhliadnite sa tento týždeň okolo seba a skúste niečo opraviť, vylepšiť, prípadne vyrobiť
zlepšovák na odkladanie vecí, alebo iné domáce práce. Pomôžete prírode, ale myslím, že zistíte,
že to môže byť aj skvelá zábava, a že môžte mať z výsledku svojej práce dobrý pocit.

