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Vsi smo že videli vodna kolesa, ki jih 
poganja vodni tok. Če imate v bližini 
kakšen majhen potok, pa si lahko sami 
izdelate majhen in preprost mlinček.

Za orodje boste potrebovali le majhen 
žepni nožek in nekaj potrpljenja. 

Urežimo primerno debelo vrbovo ali 
leskovo vejo, ki bo služila kot os. Iz 
enako debele veje si plosko urežimo 
štiri lopatice, ki jih na enem koncu 
oblikujemo v konico. Os na sredini 
razcepimo tako, da bo nožič pogledal 
na drugi strani ven. V nastali precep 
zatakni dve lopatici in sicer tako, da gleda ena 
navzgor, druga pa navzdol. Nato os prekolji še 
enkrat pravokotno na prejšnji precep. V ta utor 
enako kot prej zatakni še preostale dve lopatice. 
Pri tem opravilu je potrebno biti pazljiv, da palice, 
ki služi kot os ne precepimo do konca.

Iz močnejše veje ureži še dve rogovili in ju na 
spodnjem delu ošili. Zapiči ju vzporeno na vsako 
stran potoka in nanju položi os z lopaticami. Bodi 
pazljiv, da bodo vse lopatice segale v vodo. Mlinček 
se bo veselo zavrtel.

Če samo z vrtenjem mlinčka nismo zadovoljni si 
lahko naredimo tudi malo kovaško kladivo, ki ga 
bo poganjala voda. Na eni strani osi si zarežemo 
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še en utor ter vanj vložimo eno ploščico, ki je 
enaka kot lopatice za v vodo. Za kladivo bomo 
potrebovali še eno os in dve rogovili, ki ju na enak 
način kot prej naredimo iz veje. V os zarežemo 
še dva utora ter vanju vstavimo še eno ploščico 
ter eno daljšo paličico, ki jo na enem koncu 
plosko ošilimo, da jo lahko vtaknemo v utor. Na 
koncu te paličice pustimo debelejši konec, ki bo 
predstavljal kladivce. Vse skupaj zapičimo v zemljo 
in sestavimo, kot nam lepo prikazuje risba. Pod 
kladivce postavimo manjši kamen, da bo po njem 
tolklo kladivo. Lahko pa podstavimo tudi manjši 
zvonček in kladivce nam bo veselo cingljalo.
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