
ČIVNIK 
Prva različica 

Zahtevnost 2 od 5 

POTREBUJEMO: 

• kvadratno leseno letev, dimenzij 1,5 cm x 1,5 cm ali 2 cm x 2 cm 
• trdo plastiko, debeline 1-2 mm 
• plastičen trakec za darila 
• žago za les 
• škarje 
• močno lepilo 

NAVODILO ZA IZDELAVO: 

1. Letev razrežemo na segmente: en segment 8 cm, dva segmenta po 2 cm in en segment 6 cm. 
2. Najkrajša segmenta prilepimo na skrajna konca najdaljšega segmenta, tako da so robovi 

natančno poravnani.

 
3. Iz trde plastike s škarjami narežemo kratke ploščice dimenzij 4mm x 15 ali 20 mm (odvisno 

od dimenzij letve, ki jo uporabljamo). Ploščice prilepimo na skrajna robova 6 cm dolgega 



segmenta in na kote daljšega segmenta.

 
4. Vzlož v U oblikovanega daljšega segmenta položimo plastičen trakec za darila, čezenj 

poveznemo srednji segment, ga potisnemo v odprtino, trakec pa močno nategnemo. 

S strani vidimo, da se je ustvarila tanka reža, v kateri je napet trakec. 
5. Skozi o režo sunkovito pihnemo in čivnik se bo oglasil s skovikom, podobnem ptičjemu petju. 



Čivnik deluje podobno, kot igranje na list trave, ki ga napnemo med dva prsta roke in naj piskamo. Po 
Sachs-Hornbostlovi klasifikasiji sodi med skupino aerofonov, ki s trakastimi jezički prekinjajo zračni 
tok (t.i. Unterbrechungsaerophone-Bandzungen). 

Podobno piskalo, izdelano iz dveh polovic drevesne veje in jezička iz trave, koruznega slačka, 
brezovega ali češnjevega lubja ali papirja, so nekoč izdelovali kot ljudski instrument. Uporabljali so ga 
tudi pri lovu ptic ”na limance”. Z njim so privabljali šoje in druge vrste ptičev, da so prileteli in se 
usedli na vejo, ki so jo prej premazali s t.i. ”ptičjim lepilom”. 

Druga, enostavnejša različica 

Zahtevnost 1 od 5 

POTREBUJEMO: 

• papirnat trak dimenzij 3 cm x 16 cm (uporabljamo lahko navadni pisemski papir) 
• škarje 

NAVODILO ZA IZDELAVO: 

1. Papirnat trak najprej prepognemo na straneh, nato pa ga na mestih 3 cm od obeh robov še 
dvakrat  prepognemo. 

2. Na sredini srednjega prepogiba vrežemo majhen trikotnik. 



3. Srednji prepogib čivnika vstavimo med kazalec in sredinec, tako da robova gledata na vsako 
stran spodnje strani roke.

 
4. Papir rahlo stisnemo med kazalec in sredinec. Režo pristavimo k ustnicam in vanjo sunkovito 

pihnemo. 

	


