
KOLEDAR LEPIH MISLI 

 

 

Leto je okrog, z novim pa so prišli tudi dnevi in čas, da znova ustvarimo spomine. 

Danes bomo izdelali koledar, ki je malo poseben. Gre za koledar lepih misli in kot 

tak nam lahko služi več let. 

 

1. SESTAVINE IN PRIPOMOČKI: 

Izdelava našega koledarčka je enostavna. Zanj boste potrebovali: 

 

- A3 list (lahko je barven ali bel, 

saj ga boste okrasili po svojem 

okusu) 

- Flomastre 

- 31 čajnih vrečk 

- 31 sponk za papir (kovinske, 

pisane, papirnate,…) 

- 31 na trakce narezanih listkov 

(dovolj velikih za 

pisanje/risanje) 

- Škarje 

- Olfa nož (na pomoč pri rezanju 

naj priskočijo starši!) 

- Tršo podlago 

- Bleščice, izrezke, okraske po 

želji



2. LOTIMO SE DELA: 

Iz čajnih vrečk najprej stresemo čaj. To naredimo tako, da vrečki odrežemo vrh in 

odstranimo nitko. Na prazno vrečko napišemo številko dneva (številka je lahko v kotu 

vrečke, lahko je sredi vrečke, naj bo le dovolj velika, da se bo videla).  

Potem razporedimo vrečke po A3 papirju in zabeležimo mesta, kjer je bil vrh vrečke. 

Vaš koledarček je lahko 'klasičen', lahko je pa 'odštekan' in ima dneve raztresene po 

celem papirju – po želji! Jaz sem se odločila za bolj klasičen videz, zato sem 

odmerila enako razdaljo med vrečkami. Bodite pozorni, da bo ostalo še kaj prostora 

za naslov in vaše okraske. 

Ko smo na papirju označili vseh 31 vrečk, ki bodo predstavljale 31 dni v mesecu, 

položimo papir na tršo podlago in z olfa nožem previdno zarežemo na označenih 

mestih, čisto malo, toliko da bodo naše sponke lahko prišle skozi zareze.  

          

 

Zdaj pa pride čas za tiste lepe misli. Na majhne listke papirja lahko napišete in/ali 

narišete nekaj, kar bo vašim domačim privabilo nasmešek na obraz. Jaz sem za prvi 

dan v letu napisala: »Mami, očka, danes sta SUPER JUNAKA!!« 

 

 



Nato listek prepognete in ga vstavite v vrečko. Vrečko položite na papir in jo spnite s 

sponko tako, da gre sponka skozi režo, ki smo jo zarezali z olfa nožem.  

     

 

Potem sledi še okraševanje, kjer pustite domišljiji prosto pot!  

 

 

Fotografije vaših koledarčkov lahko pošljete na naslov:  

biljana.makuljevic@os-toncke-cec.si  

mailto:biljana.makuljevic@os-toncke-cec.si

