
Rozpis prací výtvarného kroužku na rok 2013/2014 
 

Vážení a milí rodiče, 

 

na další rok výtvarného kroužku jsem vytvořila plán, abyste zhruba věděli, 

co se bude dít.  

U některých námětů je v závorce uvedena pomůcka, kterou budeme 

potřebovat, pokud byste měli chuť a čas ji sehnat, nebo ji měli doma a nedělalo 

by Vám problém ji přinést, byla bych moc ráda. Pokud se to nepovede, nevadí, 

zajistím sama. Prosila bych vás, abyste ji přinesly již před touto hodinou, abych 

věděla, jaké množství mám shánět já. 

 

Předem děkuji za spolupráci a těším se na další setkávání. 

 

Pavla Tkadlecová 

 

 

4.9. Šipkovaná 

11.9. Zážitky z prázdnin 

25.9. Hroznové víno pomocí obtisků listů a korku 

 

2.10. Oprava maňásků 

9.10. Strom s barevným listím, které opadají (listí ze stromů) 

16.10. Podzimní drak 

23.10. Malované rybky na kamínky  

30.10. Akvárium do sklenice (sklenice s víčkem) 

 

6.11. Oprava maňásků 

13.11. Martin na bílém koni 

20.11. Lampiony na pochod andělů 

27.11. Adventní věnec (polystyrenový korpus, 4 svíčky, ozdoby) 

 

4.12. Čerti, Mikuláš, anděl 

11.12. Co si přejeme od Ježíška 

18.12. Pečení perníčků 

 

8.1. Co jsme dostali od Ježíška 

15.1. Zimní oblečení  

22.1. Malování zmizíkem zimní sporty 

29.1. Sněhuláci z vatových tamponů jako zápich do květináče  

5.2. Zasněžený strom pomocí kašírování 

12.2. Kaktusy pomocí ořechů 

19.2. Zahřátí teplým čajem  



26.2. Malování lahví + ubrousková technika (skleněná láhev od piva, nebo vína) 

 

5.3. Vymývaná klovatina  

12.3. Ptáčci v krmítku – obtisky pomocí nohou a rukou  

19.3. Výtvory z hlíny 

26.3. Včelí plástev  

 

2.4. Obrázky pomocí luštěnin a těstovin 

9.4. Obkreslení ruky a vybarvení pomocí linie 

16.4. Barvení vajíček na Velikonoce (vyfouklá vajíčka) 

23.4. Přáníčka na Den matek 

30.4. Čarodějnice – vytvoření jedné, která se večer upálí 

 

7.5. Dodělání přáníček na Den matek 

14.5. Mraveniště z jehličí a mravenci z prstů (jehličí) 

21.5. bude upřesněno 

28.5. Odměny na den dětí 

 

4.6. bude upřesněno 

11.6. Květina - muchláž 

18.6. Kompot – obtiskování rozpůleného ovoce do nakreslené sklenice, vrch 

obalení látkou s provázkem 

25.6. Rozloučení s výtvarným kroužkem – nějaká hra 
 


