Dari pats

Agnese Dzene

Katrai lietai sava vieta

Aija Lazdiņa

Lai tev
radošs skolas
sākums!

Sienas kalendārs
• korķa plāksnes jeb flīzes
(nopērkamas celtniecības un
mājsaimniecības veikalos);
• cietu pamatni;
• zīmuli;
• tapešu nazi;
• abpusējo līmlenti;
• šķēres;
• lineālu.

Lai tev būtu
skolas darb vieglāk plānot
iņus un brī
vo laiku,
mēs uzme
is
aksesuārus tarojām galda
un stilīgu m
ilzu
kalendāru
p
tavu ikdien ie sienas. Tie
up
krāsaināku adarīs foršāku,
un

sakārtotāk
Sienas kale
u!
iepatikās, k ndārs mums tā
a uztaisījām
tādu arī
sev redakci
jā!

3.

1.
1. Nomēri
Aprēķini, cik daudz tev
būs jānogriež, lai iegūtu
vienādmalu sešstūri. Mēs
30 x 30 cm plāksnei no katra
stūra nomērījām 12,5 cm.

2.
2. Griez
Ar tapešu nazi uzmanīgi
nogriez stūrīti. Neaizmirsti
apakšā palikt kaut ko stingru,
lai nesabojātu galdu.

4. Līmē
Otrā pusē pielīmē
abpusējo līmlenti.

42

ILUSTRĒTĀ Junioriem

Tev vajadzēs:

1.

Tev vajadzēs:

4.

Zīmuļu trauki un žurnālu mape

3. Pabeidz

• izlietotas piena,
brokastu pārslu vai
citas kartona pakas;
• krāsainus audumus;
• līmi;
• otu;
• šķēres vai tapešu nazīti;
• korķa plāksni
(nav obligāta).

3.

Izlīmē ar audumu iekšpusi.
Ja vēlies, to vari izlīmēt arī ar
korķa plāksnēm, piegriežot
vajadzīgajā izmērā. Tā kaste
kļūs stingrāka un stabilāka.
Mēs ar korķa plāksnēm
izlīmējām zivtiņu zīmuļu
trauku.

2.

1. Griez
Izdomā, cik lielu kasti vēlies
gatavot, un lieko kartona
kastes augšdaļu nogriez.
Vari ņemt palīgā lineālu, lai
līnijas iznāktu taisnākas.

2. Līmē

4. Sakārto

Klāj virsū līmi un aplīmē kasti
no visām pusēm ar audumu.

4.

Liec iekšā zīmuļus, pildspalvas,
žurnālus, un, skat, cik labi izskatās!

Tev vajadzēs:

Telefona
statīvs

• tualetes papīra
rullīti;
3.
• krāsaino papīru

1.

2.

1. Skicē

2. Griez

vai krāsas;
• līmi;
• otu.

3.

3. Turpini
Atkārto to pašu visiem
stūriem, līdz iegūts
vienādmalu sešstūris.
Stiprini korķa plāksni pie sienas.
Ja vēlies izgatavot kalendāru nedēļai,
sagatavo 6–7 plāksnes. Ja vēlies
noformēt interesantāk, izgriez no
melna kartona nedēļas dienu burtus
un pielīmē virs attiecīgās plāksnes.

Uz kartona rullīša ieskicē
līnijas, pa kurām griezīsi.
Veido tādu kā “muti”, kurā
varēs iesēdināt telefonu.

Ar tapešu nazi uzmanīgi
griez pa līniju. Ja šis darbiņš
tev šķiet par grūtu, sauc
palīgā kādu pieaugušo.

3. Līmē
Aplīmē kartonu ar
krāsaino papīru vai
nokrāso ar krāsām.

Liec iekšā
telefonu. Tagad
tam vienmēr būs
sava vietiņa uz
galda.
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