Plán práce – Výtvarná dílna pro 1. a 2. ročníky (pondělí )
Září

1.

3.

Seznamování, pravidla
bezpečnosti, řád učebny
Seznamovací techniky, jména
Pozdrav létu – obrázek
v sádrovém rámu
Košíček na všelico
Výroba keramického polotovaru
Sluníčka k dotváření, tělíčka pro
andílka
Kreslení s vílou Amálkou

4.
5.
1.

Halloweenská dekorace
V cirkuse – s GAVU Cheb
PÚV – glazování, burel

2.

4.

Ledové království, kulisa pro
sněhuláka, skupinová práce
Vánoční dekorace – hvězda,
svícen
Vánoční dekorace pokračování

Prosinec

1.

Pohádka o rybě, kapr z keramiky

Leden

2.
3.
1.

Vánoční přáníčko
Náramky na kůži s bavlnkami
Keramické vločky, dlaždice

2.
3.

Koulička z vlny, sponka, rybička,
lyžař strašidýlko
Masky, paruka

4.

PÚV – glazování, burel

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Pták/ motýl, kašírování
Kolorování výrobku
Velikonoce - keramika
VV práce s pohádkami
Jarní malování
VV práce s pohádkami
PÚV – glazování, burel
Čelenka – královna, král luk, lesů
Dárek pro rodiče - keramika

2.
3.

VV práce s pohádkami
Trička – design textilu I

4.
1.

Trička – design textilu II
Keramika ve skle, noční obloha

2.

Včelky v úlu

2.
Říjen

Listopad

1.
2.

3.

Únor

Březen

Duben

Květen

Jaroslava Kabatová, 2017/2018
Pastelky, fixky…

Sádra, prkénka, mušle
Herkules, nůžky

Kartičky s předměty a pojmy, časoměrka,
pastelky, fixky, voskovky
Lahev, lepidla, vystřihovánky
Zapojení do vv soutěže

Ruličky, karton, řezák, malá sklenička, svíčka,
herkules

JŽ 76

Sponky, vlna, papír, oči
Balonky, tek. škrob. lepidlo (taposa), gumičky,
staré noviny, TB, barevné vlněné příze,barené
papíry, TB, VB ž 51

Staré noviny, toal. papír, herkules, štětce
Tempery, bezbarvý lak

Tisk a domalování triček, barvy na textil, igelit.
tašky, izolepa, houbičky
Odmaštěná čistá sklenice s víčkem, kladívko,
vlasce, hřebíčky
Květináčky, drátky, moosguma, korálky, žlutá
akrylátová tempera, přírodní provázek, tavná p
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Červen a
doplňkové

Jaroslava Kabatová, 2017/2018

3.

PÚV – glazování, burel

4.
1.

Pestré tvoření - inspiromat
Jaká jsi kočko?

Podzemná Jana - Inspiromat
Fotografie koček, časopisy

Barevné pohádky
Volná kresba, malba
Strom – 4 roční období

Jarmila Beranová, odpočinkové malování

