
 

Kto má sviatok? – postup 

 

 

Potrebujeme: 

- hrubší kartón (60x40 cm) - na poklad, 

- hrubší kartón na kolieska, 

- povrázok (KP54125202), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- penové kruhy (CILFV0002), 

- lepiacu pásku s trblietkami – zelená (FL28007), 

- lepiacu pásku s trblietkami – tmavomodrá (FL2800), 

- lepiacu pásku s trblietkami – zlatá (FL28002), 

- lepiacu pásku s trblietkami – ružová (FL28006), 

- krepový papier (FL82009), 

- farebný papier (NT0020/FP), 

- vlnitý kartón farebný (FL740409), 

- nožnice (JR0789), 

- temperové farby (HA30000), 

- 62 štipcov (PB2470206), 

- lepiacu pištoľ (KP528050), 

- tyčinky do lepiacej pištole (PB247094),  

- štetec (ED040146),  

- nožnice s ozdobným ostrím (FL799/2), 



 

- kancelársky papier (KP10410090), 

- čiernu fixku (ED080063), 

- ceruzku (JO73812B), 

- kliešte na vysekávanie dierok. 

 

1. Z hrubšieho kartónu si vyrežeme dosku cca 60 x 40 cm. Po okrajoch ju oblepíme  bielym papierom, 

aby sme schovali štruktúru kartónu na bokoch. Potom dosku natrieme z prednej časti bielou farbou. 

Aby sme úplne prekryli kartón sú potrebné minimálne tri nátery. Necháme zaschnúť.  

2. Potom urobíme kliešťami na vysekávanie dierok dva otvory v hornej časti  budúceho kalendára. 

Odstrihneme si 6 povrázkov o dĺžke cca 60 cm. Prevlečieme ich cez jednu dierku a na konci povrázkov 

zo zadnej strany dosky urobíme uzlík. Potom zapletieme 6 povrázkov do jednoduchého vrkoča. Keď je 

dostatočne dlhý, konce povrázkov potom prevlečieme cez druhú dieru (spredu -  dozadu) a na zadnej 

strane urobíme uzlík. 

3. Z hrubšieho kartónu si vystrihneme 12 koliesok – vonkajší priemer cca 10 cm, vnútorný cca 6 cm. Štyri 

kolieska oblepíme farebnými lepiacimi páskami, štyri obmotáme krepovým papierom. Krepový papier 

je vhodné z prednej strany kolieska pri obmotávaní aj prilepiť disperzným lepidlom. Posledné štyri 

kolieska natrieme bielou farbou a z prednej strany oblepíme nastrihanými kúskami farebných 

papierov. 

4. Štipce z jednej strany natrieme temperovými farbami, alebo ich môžeme nechať aj prírodné. V tomto 

prípade sú štipce na 8 koliesok namaľované a na zvyšné kolieska ostali prírodné. Koľko štipcov budeme 

potrebovať? Závisí to od veľkosti rodiny, či triedy, ktorej bude kalendár patriť. Tu sme použili 5 štipcov 

na každé koliesko, spolu 60 štipcov. 

5. Štipce nalepíme na kolieska lepiacou pištoľou, alebo disperzným lepidlom a necháme zaschnúť. Potom 

opäť lepiacou pištoľou prilepíme kolieska na pripravený biely kartón. 

6. Na kancelársky papier si vytlačíme nápisy: Kalendár – Kto má sviatok? a názvy mesiacov. Názvy 

mesiacov vystrihneme a nalepíme do prostriedku prilepených krúžkov. Nápis Kalendár – Kto má 

sviatok? vystrihneme zubatými nožnicami, podlepíme vlnitým kartónom a nalepíme na vrch kartónu 

s prilepenými kolieskami. 

7. Z kartónu dvoch rôznych farieb si zubatými nožnicami nastriháme štvorčeky (obdĺžniky) cca 4 cm 

veľké. Počet štvorčekov závisí od počtu ľudí. V hornej časti kalendára na oba kraje prilepíme lepiacou 

pištoľou dva štipce, ktoré budú slúžiť, ako držiak na čisté papieriky. K štipcom čiernou fixkou napíšeme 

Meniny a Narodeniny. 

8. Priestor medzi kolieskami so štipcami môžeme ozdobiť farebnými kruhmi z penovej fólie. 

9. Na vystrihnuté farebné papieriky napíšeme mená členov domácnosti, či žiakov v triede a pridáme na 

kartičku aj číslo = deň v mesiaci a kartičku pripneme k patričnému mesiacu, v ktorom má ten dotyčný 

narodeniny, alebo meniny. A je hotovo. 

 

 


