Pozdrav prijatelju
Virus med nami nam je onemogočil druženje, zato smo prepričani, da že pošteno pogrešate svoje
prijatelje. Zakaj jih torej ne bi razveselili s pošto? Prijatelju lahko pošlješ prisrčno kartico, ki se jo
bomo skupaj naučili izdelati.
Za izdelavo potrebujemo:

• trši barvni papir, poljubne barve
•
•
•
•
•
•

(šeleshamer) velikosti 15 x 21 cm
zelen papir velikosti 14 x 20 cm
papirji različnih barv
škarje
lepilo
ravnilo
svinčnik

Trši barvni papir in zelen papir, ki smo ju odrezali
na pravo velikost najprej prepognemo po
daljšem robu.

Vzamemo ravnilo in svinčnik ter na zelenem
papirju na prepogibu označimo centimetre.

2 cm od roba začnemo risati po dve enako dolgi
črti, vendar pa pazimo, da črte niso daljše od
4,5 cm, saj bi nam rožice na koncu gledale iz
kartice. Vsaki naslednji dve črti naj bosta različno
dolgi. Z risanjem črt znova končamo 2 cm od
roba.

S škarjami odrežemo po zarisanih črtah.

Dobimo nekakšne trakce, ki pa jih sedaj
zapognemo na notranjo stran.

Vzamemo lepilo. Z njim namažemo en del
zelenega papirja. Mažemo po tisti strani, kjer
smo tudi risali črte. Zelen papir vstavimo v
prepognjen trši papir.

Sedaj z lepilom namažemo še drugo stran
zelenega papirja in zapremo kartico, da se zelen
in pa trši papir zlepita. Tako je naša osnova za
rožice pripravljena.

Iz različnih barvnih papirjev izrežemo cvetove.
V našem primeru so to nekakšni tulipani, saj je
zunaj vendar pomlad.

Cvetove zalepimo na zelen papir, ki predstavlja
stebla. Pri tem pazimo, da cvetove zalepimo
dovolj nizko, da ne bodo gledali iz kartice, ko
bomo le-to zaprli. Ko to naredimo, je notranjost
naše kartice končana.

Sedaj nas čaka še okrasitev sprednje strani
kartice. Da se bo zunanjost skladala z
notranjostjo, tudi zunaj naredimo cvet,
kakršnega smo naredili znotraj.

Za konec pa se še malce poigramo s pisanjem.
Domišljiji lahko pustimo prosto pot in si
izmislimo kakšno zabavno pisavo, s katero
oblikujemo pozdrav za našega prijatelja.

Tako, naša kartica s pozdravom za prijatelja je končana. V notranjosti mu lahko napišete še kakšno
sporočilo. Potem pa vam ostane samo še ta naloga, da vzamete kuverto, nanjo zapišete prijateljev
naslov, doma pobrskate, če imate kje kakšno znamko in se odpravite do poštnega nabiralnika. Če
kuverte in/ali znamke nimate, se primerno zaščitite (maska, rokavice) in najprej odidite na pošto po
kuverto in/ali znamko ter nato kuverto s kartico oddajte v poštni nabiralnih. V obeh primerih pa
bodite pozorni, da z ljudmi, ki jih srečate, držite varnostno razdaljo.
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