
 

Kalendár – Počasie 

  

Potrebujeme: 

- hrubší krabicový kartón, 
- kancelársky papier (KP10410090), 
- lepidlo v tyčinke (ED081060), 
- temperové farby (HA30000), 
- gombíky (PB2470913), 
- farbičky (KH3134), 
- fixky (KH26678), 
- permanentné fixky (KP62728469), 
- vlnitý kartón (FL78409), 
- drevené písmenka  - 2 balenia (PB2470689), 
- papierovú textíliu (CI121845), 
- suchý zips (FL2302), 
- penové kryhy (CILFV0002), 
- penové tvary – počasie (CIFV8758), 
- ihlu, 
- niť, 
- šijací stroj, 
- kovové nity 
- kliešte na nity 
- dierkovač (JR4014), 
- šnúrku (napr. AA84411) 
- povrázok (ARK1825), 
- štetec (ED040114), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- nožnice (SY45310). 



 

 

1. Z hrubšieho kartónu si vyrežeme dosku cca 54 x 60 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, alebo dierkovačom dva otvory v hornej časti  

budúceho kalendára. Odstrihneme si 6 povrázkov o dĺžke cca 80 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. Na horný okraj pripravenej bielej dosky nalepíme rôzne penové tvary zo sady počasie. Všetko sú to 

samolepky. Slniečku môžeme prilepiť aj pohyblivé očká (0,8 cm) a nakresliť ústa a líca. 

4. Pripravíme si písmená.  Namaľujeme písmena slov: POČASIE na červeno; DEŇ na modro; MESIAC na 

žlto a ROČNÉ OBDOBIE na zeleno. Necháme zaschnúť a prilepíme na bielu dosku tak, aby nám 

vznikli 4 sektory. Písmena lepíme v celom projekte disperzným lepidlom. K jednotlivým nadpisom 

ešte prilepíme penové tvary – slniečko, snehovú vločku, mesiačik (je vystrihnutý z modrej penovej 

fólie) a kvietok (je vystrihnutý zo žltého slniečka). Penové tvary môžeme dokresliť – oči, ústa... 

5. Ak by sme chceli urobiť všetky nápisy drevenými písmenkami budeme potrebovať min. dve sady 

písmen. Ale môžeme si pomôcť tým, že si chýbajúce písmena vystrihneme z penovej fólie, alebo 

upravíme iné písmena v sade, napr. odstrihneme z písmena Q nožičku a máme O, alebo 

odstrihneme z písmena M horné okraje a máme E. Drevo, z ktorého sú písmenka, je pomerne 

mäkké a dá sa strihať nožnicami. Odstrihnuté časti je potrebné zarovnať na brúsnom papieri. 

6. Všetky kartičky s nadpismi (+ fajka a ukazovatele teploty a vetra), ktoré pripevňujeme na tabuľu sa 

skladajú z rovnakých častí. Každá kartička sa skladá z troch základných častí: navrchu je vlnitý kartón 

(alebo tvrdý farebný papier), pod ním pevnejšie krabicový kartón a na kartóne je prilepený suchý 

zips. Lepíme disperzným lepidlom, zips je samolepiaci. Kartičky majú tvar štvorcov a obdĺžnikov, 

ktoré majú zastrihnuté rožky, alebo tvar trojuholníkov a vyrobíme si aj jednu fajku. Krabicový 

kartón, ktorý používame, aby boli tvary pevnejšie, je z každej strany o  0,5 – 1 centimeter menší ako 

tvar z vlnitého kartónu, či tvrdého papiera. Veľkosť suchého zipsu prispôsobíme veľkosti tabuľky, 

najdlhší použitý kúsok má 6 cm. Než začneme rozhodovať o veľkosti tabuľky, pripravíme si písmena, 

ev. tvary, ktoré na ňu chceme nalepiť,  aby sme vedeli, aká by mala byť tabuľka dlhá a široká. 

7. Časť POČASIE. V tejto časti budeme značiť 4 veci: počasie, teplotu, silu vetra a a informáciu, či 

vietor fúka. Budeme potrebovať vytvoriť dva ukazovatele teploty, jeden ukazovateľ sily vetra, dve 

tabuľky s nápismi: BEZ VETRA a FÚKA VIETOR. Ukazovatele teploty a vetra majú tvar trojuholníkov, 

na ktorých sú nalepené písmena T a V. Veľkosť trojuholníkov: výška 3,5 – 4 cm, základňa 3 – 4 cm.  

8. Na identifikáciu počasia si vyrobíme 6 kartičiek: oblačno, sneží, slnečno, polooblačno, prší a búrka. 

Pravdaže môžete si vyrobiť kartičiek viac.  Veľkosti kartičiek sú rôzne od 6,5 x 7 cm po 13 x 7 cm.  

9. Asi 4 cm pod nápis POČASIE, mierne vľavo, nalepíme 10 – 12 cm suchého zipsu, na ktorý budeme 

kartičky s počasím pripevňovať. Na podkladovú tabuľu lepíme opačný suchý zips ako na kartičky. Na 

tabuľu mäkkú časť a na kartičky tú tvrdú (ale pokojne to môže byť aj naopak). 

10. 6,5 cm pod vyššie spomenutý suchý zips, na kartičky s počasím, nakreslíme teplotnú os. Obrázok je 

široký 2,5 cm a dlhý 32 cm. Na os napíšeme čísla, vymaľujeme ju a vľavo pridáme nápis: Teplota ⁰C. 

Nad os potom nalepíme rovnako dlhý suchý zips, aby sme naň mohli lepiť ukazovatele teploty. Sú 

dva, aby bolo možné naznačiť napríklad počas dňa sa meniacu teplotu. Napravo od teplotnej osy 

nalepíme 9 cm dlhý kus suchého zipsu, aby sme mali ukazovatele teploty. 



 

11. Časť o sile vetra umiestnime v pravej časti sekcie POČASIE. Zvislo nakreslíme stupnicu sily vetra (11 

x 2 cm). Je to subjektívna stupnica od 1 - 10. Napíšeme čísla, vyfarbíme os a doplníme ju o nápisy: 

Vánok, Víchrica a Sila vetra. Napravo od osy nalepíme suchý zips, ktorý bude rovnako dlhý ako 

stupnica. Vyrobíme si aj trojuholníkový ukazovateľ sily vetra s písmenom V.  

12. Naľavo dole, asi 3 cm,  od stupnice sily vetra, nalepíme ešte 5 cm dlhý kúsok suchého zipsu, kde 

budeme umiestňovať nápisy BEZ VETRA, alebo FÚKA VIETOR. Veľkosť kartičiek s týmito nápismi je 

11,5 x 6,5 cm a 13 x 6,5 cm. 

13. Vľavo pod časť POČASIE umiestnime časť DEŇ. Asi 4 cm pod nadpis DEŇ nalepíme 5 cm dlhý suchý 

zips, kde budeme lepiť kartičky s nápismi: PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK, 

SOBOTA a NEDEĽA. Kartičky s jednotlivými dňami v týždni majú na šírku 4,5 cm a na dĺžku od 14 cm 

do 18 cm. Vrchná časť kartičiek pod písmenami je z vlnitého kartónu. 

14. Vpravo pod časť POČASIE umiestnime časť MESIAC. Asi 4 cm pod nadpis MESIAC nalepíme 5 cm 

dlhý suchý zips, kde budeme lepiť kartičky s názvami mesiacov: JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC, APRÍL, 

MÁJ, JÚN, JÚL, AUGUST, SEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER. Kartičky s jednotlivými 

mesiacmi majú na šírku 4,5 cm a na dĺžku od 7 cm do 19 cm. Vrchná časť kartičiek pod písmenami je 

z vlnitého kartónu. 

15. 7 cm naľavo od suchého zipsu, na prilepovanie mesiacov, nalepíme ešte jeden kúsok zipsu, 4 cm 

dlhý. Z modrého vlnitého kartónu vystrihneme obdĺžnik so zastrihnutými rožkami a rozmermi 4,5 x 

6 cm a vnútorným otvorom 4 x  2,3 cm a prilepíme ho okolo spomínaného suchého zipsu. Sem 

budeme umiestňovať čísla – dátum. 

16. Čísla si vyrobíme z ružových kruhov z penovej fólie (priemer 2 cm), na ktoré z jednej strany 

napíšeme permanentnou fixkou čísla: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a na druhú stranu nalepíme 

suchý zips. 

17. Miesto na odkladanie čísel si vytvoríme napravo, úplne na kraji tabule v časti MESIAC. Zvislo vedľa 

seba prilepíme dva pásy suchého zipsu dlhé 14 cm. Na ne nalepíme všetky čísla, ktoré práve 

nepotrebujeme 

18. Najnižšie na podkladovej tabuli umiestnime časť ROČNÉ OBDOBIE. Zaberá spodných 17 cm. PO 

nadpis nakreslíme štyri stromy, ktoré charakterizujú štyri ročné obdobia. Stromy dozdobíme 

gombíkmi, ktoré prilepíme disperzným lepidlom a pridáme nápisy: Jar, Leto, Jeseň, Zima. Napravo 

od každého stromu nalepíme 2 cm suchého zipsu. Ďalej si vytvoríme z vlnitého kartónu zelenú 

fajku, ktorú budeme lepiť k príslušnému stromu, podľa toho aké bude ročné obdobie. 

19. Ak nám ostane na podkladovej doske nejaké miesto, môžeme ho vyplniť rôznymi kresbami 

súvisiacimi s počasím. Všetky kresby a nápisy na podkladovej doske realizujeme fixkami, alebo 

farbičkami.  

20. Ešte musíme pripraviť priestor pre odkladanie práve nepoužívaných kartičiek. Vytvoríme ho pod 

doskou. Ušijeme si na šijacom stroji, alebo v ruke tri vrecúška s papierovej textílie. Vystrihneme si 

z papierovej textílie obdĺžniky: 2 krát 28 x 19 cm a raz 28 x 17 cm. Preložíme ich po šírke na polovicu 

a po krajoch zošijeme. Prevrátime. Pri otvore vrecúška na pravú a ľavú stranu umiestnime kovový 

nit.   

21. 1,5 cm od spodného okraja podkladovej dosky urobíme dierkovačom 4 dierky. Dierky umiestnime 

od ľavého okraja vo vzdialenostiach – 2 cm, 19 cm, 35 cm a 52 cm. Pomocou pevnejších šnúrok 

potom priviažeme vrecúška k podkladovej tabuli. Na vrecúška nalepíme lepiacou pištoľou písmenka 

M, P a D. Vložíme kartičky do vrecúšok a je hotovo. Hor sa sledovať a potom zaznamenať, aké je 

dnes počasie. 


