
 

 

МЛАЂИ ИЗВИЂАЧИ И ПЛАНИНКЕ 
 

Повод  
 

Велик део данашњих шумских плантажа сади се да би на крају постале папир за једнократну употребу. 
Многи производи се пакују у што квалитетнији папир како би се истакли као „квалитетнији” па је некад 
амбалажа вреднија од производа. Има ли то смисла? 
 

Извиђачима се то не допада и желе да поразмисле о томе. Могу ли они нешто учинити по том питању? 
Ипак је шума извиђачу друг! 

 

Изазов се састоји из 3 корака 
 

1. Сазнајте о процесу производње папира. Научите разлику између рециклираног и не рециклираног 
папира у амбалажи. Сагледајте различита паковања производа и уочите поједине предности и мане. 
Забележите укратко ваше закључке. 
 

2. Запишите што више различитих идеја како се може смањити или поново употребити папирни отпад, 
наводећи пример. 
 

3. Одаберите једну од тих идеја и реализујте. 
 
Током изазова фотографијама или снимцима забележите ваше резултате. 
 

Рок за завршетак изазова  
 

Закључке, примере као и снимаке и фотографије о реализацији сва три корака послати најкасније до 
1. јуна 2022. године до 23.59 на мејл mladji@izvidjaci.rs 
 

Вредновање изазова  
 

Квантитативно  - Број реалних идеја из корака 2 = 10 бодова по идеји. 

  - Редовно извештавање јединице износи 100 бодова и то:  
Извештавање о реализацији прва два корака у априлу месецу = 30 бодова по кораку и 
Слање извештаја о трећем кораку = 40 бодова 

 

Квалитативно  - Квалитет закључака из корака 1 и 2 = до 50 бодова по кораку.  
- Квалитет реализације из корака 3 = до 100 бодова. 

 

Награде 
 

Пехари за прва 3 места + обележје активности за све који су завршили изазов 
 

Промоција и сврха изазова 
 

Савез извиђача Србије ће на половини изазивања направити јавни пресек о стању изазова. Све 
прикупљене фотографије и снимци користиће се у промоцији Савеза и јединица и места где су 
направљене. Проглашење победника одржаће се 5. јуна на светски дан животне средине.  

 

Сви закључци и пописане идеје биће публиковане у мини приручник за еколошке активности, 
са наведеним учесницима изазивања као ауторима. 


