
ИЗРАДА
ЧЕСТИТКИ ЗА

8. МАРТ



МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА, 8. МАРТ, ЈЕ ДАН ПОСВЕЋЕН 
ЖЕНАМА И СЛАВИ СЕ СВАКЕ ГОДИНЕ 8. МАРТА.

ОВАЈ ДАН ЈЕ НАСТАО КАО ДАН БОРБЕ ЗА ЖЕНСКА 
ЉУДСКА ПРАВА, ОДНОСНО ДАН БОРБЕ ЗА ЕКОНОМСКУ, 

ПОЛИТИЧКУ И СОЦИЈАЛНУ РАВНОПРАВНОСТ ЖЕНА И 
МУШКАРАЦА.

ПРВИ ДАН ЖЕНА ЈЕ ОБЕЛЕЖЕН 1909. ГОДИНЕ.



Честитање 8. марта је традиција која се негује од детињства. 

Како се ближи Дан жена, верујем да размишљате шта поклонити најближим и најдражим 
мамама, бакама, теткама, ујнама, наставницама, васпитачицама и сл.
8. март је идеална прилика да обрадујете неке вама драге женске особе неким лепим гестом 
и покажете им колико су вам стварно важне.

Честитке су једноставан, а веома скупоцен дар, јер се посвета чува и памти. То је нешто што 
остаје да након дугих година пробуди сећање поновним читањем. Шта год поклањали, без 
честитке ниједан поклон нема дражи.

Не заборавите да је прављење честитки добро и за развијање креативности, али и за 
развој фине моторике (коришћење маказа, лепљење папира, трака, конфета и сл.), 
координацију око-рука, уочавање просторних односа на папиру и продужавање пажње.

Од мене ћете добити неке идеје, а на вама је да креативно приступите и марљиво 
извршите овај леп задатак. Зато хајде да почнемо!

За израду честитки могу се користити апсолутно било који материјали и то ће бити 
ваша мала уметничка дела, а веома лепа изненађења за ваше најмилије.



Честитке са вуницом за плетење

Ове честитке нису тако тешке као што изгледају на 
први поглед. На картону нацртајте контуру срца 

или цвета и једноставно повежите супротне ивице 
иглом и шареним концем.

Честитке од разних ствари

Оригиналност честитке зависи управо од онога шта вам је 
при руци, било да је то свеже цвеће, тестенина, дугмићи, 

пластелин...



Ове честитке су веома занимљиве. Израђују се 
од картона и папира у боји. На њима су 

птичице/совице од којих једна представља 
мајку, а друга њено дете.

Птица-мајка и сова-мајка



Честитке са отисцима прстију или дланова

Врло једноставне честитке. Само умочите своје 
прстиће у боје и цртајте.



Цветови од папира

За ову честитку су вам потребне танке траке папира. Морате 
их залепити заједно, као што је приказано на слици, како 

бисте добили тродимензионално цвеће.

Цветови од срца

Честитке направљене од многих срца. Мало 
је вероватно да би нешто могло бити 

дирљивије од овог дара.



3Д цветно стабло
1.Користите готов шаблон или исцртајте стабло и листове и одлучите у којој ће боји бити 

састављено ваше цветно дрво..



3Д цветно стабло

2.За ово дрво је пожељно да користите 3-4 
нијансе које су у складу једна с другом.

3.Узмите лист папира који ће бити основа. Преклопите га на 
пола и заоблите углове. Прецртајте узорак стабла. 

Припремите велики број латица различитих величина ( 7-8 
латица по цвету + латице за украс). Пуном цвету ће требати 
најмање осам делова. Залепите стабло на средину листа и 

почните обликовати цветове на подлози, али без лепка.

4.Након што имате складну слику испред себе, 
почните са лепљењем латица почевши од доњег 
дела. На унутрашњим странама латица можете 

написати жеље.



Ваза са цвећем

1.Од папира у боји изрежите пет цветова различитих 
величина и лагано савијте латице у средиште.

2.Затим отворите латице формирајући шољу.

3.Сада склопите цвет: залепите мање шоље у веће 
тако да латице буду асиметрично распоређене једна 
према другој како би цвет изгледао реалистичније.



За израду претходног задатка можете одабрате готове узорке ваза и цвећа или их нацртати сами.

Ваза са цвећем



Лале

Од папира у боји савијте неколико лала према 
неком од доњих дијаграма.

Од траке зеленог папира направите стабљике 
пресавијајући траку неколико пута. Повежите лепком 

стабљику с пупољком.

Преклопите комад картона и отворите га, направите 
резове на дну. Поново савијте и расклопите, а затим 
извуците папир из резова. У ову вазу ставите букет.



3Д честитке

Ове невероватно лепе честитке није баш 
најједноставније направити, али уз малу помоћ, 

успећете, а маме ће бити одушевљене.



Честитка шоља



Букет од округлог цвећа

1.Изрежите девет кругова папира у боји различите 
величине и боје, а потом их залепите.

2.Склопите стабљику од хармонике и помоћу лепка 
причврстите сваки цвет за своју стабљику. Помоћу 

хефталице причврстите цвеће у букет.

3.Узмите папир у боји и преклопите га на пола. 
Направите џеп од обојеног папира и залепите га на 

предњу страну. Уметните букет, а унутра напишите жељу.



Шаблони


