
Naredi si sam - rožni venec 

Možnosti, kako izdelati rožni venček, je nešteto. Otroci si lahko sami izberejo kakšno tehniko in za 
domačo nalogo izdelajo pripomoček za molitev (iz testenin, kostanjev, želoda, kokic, …) . Izdelke 
prinesejo k naslednji veroučni uri, kjer se naredi razstava. 

Ali pa se jih predstavi kakšna od tehnik. Nekaj jih je predstavljenih spodaj. 

Izdelujejo lahko posamezniki, lahko pa v skupinah … Naredi se lahko celoten rožni venček (npr. za 
na steno), ali  pa zgolj desetka (kot zapestnica ali prstan). 

→ ROŽNI VENČEK  IZ PAPIRJA 

a) Narezati je treba papirnate trakove, ki jih potem zvijemo  v polžke in 

vpnemo enega v drugega. Deset takih polžkov kaže eno desetko. 

Lahko naredimo vsako desetko druge barve. Ob strani lahko napišemo 

še skrivnosti in rožni venec obesimo. Potrebno: 

- papir,  

- škarje,  

- lepilo. 

 

 

 

b) Papir, ki ga lahko prej prebarvaš, narežeš na trakove tako kot kaže slikica in jih na 
eni strani namažeš z lepilom. Potem trak  naviješ na žičko in tako dobljeno perlico 
snameš z žičke. Ta papirnate perle nato nanizaš na vrvico v pravilnem zaporedju, da 
dobiš rožni venček. 

 

 

 

 

 

→ ROŽNI VENČEK IZ PERLIC 

V osnovi gre za to, da perlice nanizamo v pravilnem zaporedju na vrvico. Če 
uporabimo samo eno desetko, potem lahko pripravimo tudi zapestnice. Pri 
tem lahko uporabimo različne vrste plepletanja vrvice.  Potrebno: perlice, 
vrvica, škarje. 

 

 



Perlice lahko nanizamo tudi na kosmato žico. 

 

 

 

 

 

→ ROŽNI VENČEK IZ VRVICE 

S pomočjo različnih vozlov lahko spletemo zapestnico rožni venček. Tule je nekaj načinov: 

- S pomočjo frančiškanskega vozla: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugTJ1CLx6V0  

 

 

- S pomočjo »opičje pesti« 
https://www.youtube.com/watch?v=oFqLhBUyP9g  
 

→ MOŠNJIČEK ZA ROŽNI VENČEK 

Iz filca izrežemo trak, nanj našijemo Marijin lik, nato pa trak ob 
strani zašijemo, dodamo še gumb in mošnjiček je nared. 

http://www.dosmallthingswithlove.com/2012/03/friday-project-
simple-lenten-rosary.html  

 

→ SKRIVNOSTI ROŽNEGA VENCA V KNJIGI 

Iz filca se lahko naredi/zašije knjiga, kjer so predstavljene skrivnosti posameznega dela rožnega 
venca. 

(Seveda se lahko knjiga naredi tudi iz papirja.) 

Model se najde tukaj: 

http://www.dosmallthingswithlove.com/wp-
content/uploads/2015/01/Rosary-Quiet-Book-Joyful-Mysteries.jpg  

 


