
Направете си календар с Photoshop 

 

Ако търсите някакъв друг начин да покажете любимата си снимка, 

опитайте да създадете постер-календар с Photoshop. Ще е нужно да 

използвате няколко мощни, но прости Photoshop техники, 

като Layers и Layer styles, Cropping, Text options, Linking layers и 

копиране на Layer styles. 

 

Това ще се опитаме да направим в този урок: 

 

 
 

 

Част 1 – Изберете снимка 

Първо, изберете снимка, която искате да гледате през цялата година. За 

календара, който предстои да направим, е по-добре да се избере 

хоризонтална снимка. Финалните размери, с които ще отпечатаме 

календара ще бъдат 12 х 18 inches с резолюция 240 ppi.  

 

 

Стъпка 2 – Оразмерете снимката 

Оразмерете снимката, като тя трябва да бъде със същата резолюция като 

календара – 240 ppi. Добра ширина за снимката е 10 inches. По този 

начин, ще имате по 1 inch разстояние от всяка страна на снимката. Ако 



не разполагате със снимка в електронен формат, а искате да сложите 

сканирана, сканирайте я с резолюция 240 ppi, оразмерете я и 

приложете филтъра Sharpen, ако смятате че качеството й не е 

задоволително. Добре е да изберете снимка с размери, по-големи от 

тези, от които се нуждаем и след това – да я преоразмерите. 

 

 

Стъпка 3 – Създайте нов документ 

Отворете нов документ File> New с размери 12 inches за Width и 18 

inches за Height, резолюция 240 ppi, за Mode - RGB и бял цвят за фон. 

Кръстил съм документа calendar.  

 

 
 

 

Стъпка 4 – Изберете снимка за фон 

Отворете снимката, която ще използвате за фон и изберете Crop tool. В 

горната част на екрана (в OPTIONS BAR) забележете полетата за 

въвеждане на ширина, височина и резолюция. Въведете там следните 

стойности: 12 inches за Width, 18 inches за Height и 240 

ppi за Resolution. Вземете Crop tool и изберете област за рязане по 

нормалния начин. Ще забележите, че областта за рязане е точно 

определена. Можете да я правите по-малка или по-голяма, но 

пропорциите си остават същите. Изберете вертикална част с тази 

пропорция, която според вас е подходяща за фон. Може да използвате 

всяка част от снимката. Не се притеснявайте, че ще вземете малка част 

от снимката и ще я увеличите до размер 12x18, няма да се акцентира 

толкова много върху тази част от постера. След като сте направили своя 

избор, кликнете в квадратчето EXECUTE в полето OPTIONS BAR (горе). 



Можете също да кликнете два пъти където и да е в избраната за рязане 

област. 

 

 
 

 

Стъпка 5 - Поставете фона в документа 

Вземете Move tool и поставете избрания фон в празния документ. За да 

направите подравняването по-лесно, изберете VIEW> Snap. В панела 

със слоевете, променете сотйността на Opacity на слоя с фона на 

около 30%. Така фонът ще избледнее. По-късно, когато добавите 

всички елементи на календара, ще можете да видите как изглежда целия 

постер и да промените прозрачността, ако не ви харесва резултатът. 

Също така, ако решите че предпочитате за фон друга част от снимката, 

винаги може да я промените. Просто изтрийте слоя, като го провлачите 

към иконката с кошчето, която се намира в долния десен ъгъл на панела 

със слоевете.  

 

Отворете отново снимката и изберете нова част, като пак 

използвате Crop tool. След това, просто я добавете с влачене в 

документа с постера-календар, като я поставите над слоя Background. 

Слоят минава под някой друг, когато под него се появи двойна линия. По 

този начин, може да разменяте местата на всички слоеве. Просто 

кликнете върху него и го провлачете. Когато видите двойната линия, 

може да го пуснете. 



 

 
 

 

Стъпка 6 - Създайте самия календар 

В този проект, правенето на самия календар изисква най-много време и 

детайли. Аз създадох календар в Word, използвайки таблици. Ето как: 

 

В Word ( или във всяка програма, в която можете да използвате 

таблици) създайте таблица, която съдържа 4 колони и 6 реда. В 

първата клетка на първата колона (кутийката в горния ляв ъгъл) 

напишете January. В следващата напишете February. Продължете 

с March и April. 

 

На третия ред в първата колона напишете May. Продължете на 

попълвате кутийките на третия ред с June, July и August. Попълнете 

петия ред със September, October, November и December. 

 

Във втория ред на първата колона, точно под Януари, създайте таблица 

в самата клетка. Тя трябва да съдържа 7 колони и 7 реда. На първия 

ред напишете последователно първите букви на дните на седмицата ( 

ако правите календара си на английски език – започнете от неделя с 

буквата S). Копирайте тази таблица в останалите клетки. Сега вече 

имате темплейт за всеки месец. 

 



 
 

Започнете да попълвате числата, като започнете 1 януари. В моя 

календар, който е за 2002 година, 1 януари се пада сряда, затова ще 

започна оттам. Вземете календарче за годината, за която искате да 

направите календара и се ръководете по него. Може да се наложи да 

намалите размера на целия календар в Word, за да може да се побере 

на една страница. За целта, отидете на File>Page Setup и изберете 

Landscape от Orientation. Също така, в полетата на Margins намалете 

стойностите възможно най-много, така че целият календар да се събере 

на една страница. 

Щом направите това, можете да си поиграете с шрифта, размерите на 

текста, да го убеделите (с Bold), или каквото друго пожелаете. Ще 

подобрите вида на календара си, ако промените някои от разстоянията 

между редовете и буквите и премахнете рамките около таблиците. 

Експериментирайте.  

 

 

Стъпка 7 - Принтирайте и сканирайте календара 

Когато сте доволни, принтирайте календара си (таблиците, които 

направихме в Word) на фото хартия и мастилено-струен принтер с най-

високо качество на настройките и след това го сканирайте. (Тъй като 

таблицата не може да се пренесе във Photoshop няма да можете просто 

да я копирате и поставите.) Сканирайте на по-висока резолюция, от 

тази, с която ще принтирате финалния си календар. Това ще ви даде 

малко свобода с преоразмеряването. Предлагам ви сканиране с 300 PPI. 

След това, ще използваме функцията Crop във Photoshop и ще 

преоразмерим календара с 10 инча ширина и резолюция 240 PPI. 

 



 

Стъпка 8 - Добавете календара в основния документ 

Вземете Move tool и поставете сканираната таблица в документа със 

снимката, в долната част. Забележете, че се добавя нов слой. Ще 

видите, че това, което получавате е голям бял правоъгълник с календар 

в по-горната част на вашия красив фон. За да се отървем от белия цвят 

и да оставим текста отзад, уверете се, че сте в слоя с календара и 

вземете magic wand tool. Задайте за tolerance стойност 0, махнете 

отметката от кутийката в OPTIONS BAR и кликнете където и да е в 

бялото поле. След като сте направили селекцията, натиснете Delete. 

Деселектирайте (Ctrl+D) и ще видите, че текстът на календара се 

намира директно върху фона. Ако имате нужда да увеличите контраста 

на текстa, можете да използвате филтъра Unsharp . Експериментирайте 

със стойностите на Amount и Radius. Според моя опит, добре се 

получава с 150-200% за Amount и 7/10 pixel за Radius. 

 

Ако въпреки всичко, не можете напълно да премахнете бялото, не се 

притеснявайте. Можете пак да използвате календара, просто поставете 

го поставете под снимката за фон и над слоя Background. Ще се вижда 

пред избледнялата снимка. 

 

Е, това беше трудната част, останало е лесна работа. 

 

 

Стъпка 9 - Добавете основната снимка в календара 

Уверете се, че основната ви снимка (тази, която ще използвате за 

календара) е отворена и е с подходящите размери и резолюция. 

Добавете я в документа с календара и я центрирайте в горната част, над 

таблиците с календара. 

 

За да центрирате по-лесно, може да изпозлвате водачи (guides). 

Отидете на View>New Guideи въведете стойност 1 inch. Повторете това 

и въведете стойност 11 inches. Така водачите ще разположите водачите 

на 10 inches един от друг и те ще ви помогнат да разположите правилно 

снимката в календара. Можете да сложите толкова многоводачи, колкото 

са ви необходими.  

 

 

Стъпка 10 - Добавете текст и текстови ефекти 

След като добавите текстовете, можете да ги форматирате с 

подходящите размери, цвят и ефекти. Отидете на Window>Character. 



Ще се появи панелът за форматиране на текст – от него може да 

контролирате размерът, цветът височината и ширината на шрифта, а 

опцията Leading, контролира разстоянието между редовете. 

 

Продължете с добавянето на текст в постера. И един съвет: ако желаете 

вашето да се разпоростира по цялата ширина на постера, увеличете 

разстоянието между буквите. Това става отново от панелът за 

форматиране на текст. 

Сега, ще добавим сянка към снимката и текста чрез ефекта Drop 

shadow. Ще започнем с най-горния текст. Изберете съответния слой и 

кликнете на иконката Layer Style в панела със слоевете. Прилича на 

буквата "f". Изберете drop shadow от менюто, което ще се появи. 

 

Експериментирайте със стонойностите, докато получите ефект, който ви 

харесва. Запомнете, малкото понякога е напълно достатъчно и дори 

приложен едва забележимо, ефектът може да изглежда много 

елегантно.  

 

Когато получите желаното от ефекта Drop shadow, кликнете OK. Може 

би, ще искате да приложите същия ефект на останалите текстови слоеве 

и на основната снимка. Можете или да приложите ефекта на всички един 

по един, или да копирате ефекта към всички слоеве, които желаете 

наведнъж. За да направите това, се уверете, че е активен слоя, на който 

току-що приложихте ефекта. За всеки слой, който искате да бъде със 

същия ефект, кликнете на квадратчето, което се намира до това с 

малкото око. Виждате ли веригата, която се появява? Това означава, че 

слоевете са свързани с активния слой. След като свържете всички 

слоеве, върху които желаете да приложите ефекта, отидете на Layer> 

Layer Style> Copy Layer Style. След това, отидете на Layer>Layer 

Style>Paste Layer Style to Linked. 

 



 
 

Сега, всички текстови слоеве имат еднаква сянка. Можете да направите 

това с всички слоеве, включително и този с календара. Но тъй като 

буквите и цифрите в календара са сравнително малки, по-добре е да не 

прилагате ефекта върху тях. По-лесно ще ви е да приложите ефекта на 

всички слоеве и да го включвате или изключвате за отделните слоеве. 

Просто кликнете върху иконката-око пред ефекта, който искате да 

изключите.  

Ако искате да има тънка рамка около готовият вече календар, можете да 

я направите по следния начин: кликнете на слоя background и отидете 

на Select>Select All. След това, отидете на Edit>Stroke и изберете 

размера и цвета, който желаете за рамката. (Ако ви харесва, може да 

направите това и с основната снимка. По този начин тя ще изпъкне от 

фона – но ще трябва да направите това преди да я добавите в 

календара). 

 

 

Финални стъпки 

Запазете постера си като PSD файл, след като го принтирате, за да може 

след като го принтирате, да правите промени в него в бъдеще, без да се 

налага да започвате всичко отначало. 

 

Това е. С основни умения, използвани в този проект ще можете да 

създавате постери, календари, картички, визитки и още много неща. 

Възможностите са безкрайни. 

 

Ето крайния резултат: 

 



 
 

 


