
ŠIKULA

Odpolední zájmová činnost

Cílem těchto odpoledních ak vit je:

- nabízet dětem výtvarné činnos  s využi m různých technik

- seznamovat dě  s rozličným výtvarným a pracovním materiálem 

- ak vně dě  zapojit do výtvarně pracovního procesu, probudit v nich zájem, zvídavost 

- učit se využívat op mální výtvarné postupy a techniky

- podněcovat k uměleckým činnostem, podporovat originalitu, umět se radovat z díla 😊



PLÁN „ŠIKULY“ NA 1. POLOLETÍ

7. října

Přichází podzim…

Jaké změny vidíme, když se vypravíme na podzim do přírody? Jaké barvy?

Úvodní hodina - seznámení s temperovými barvami, listy, správný úchop štětce, nanášení 
barev.

 Pomůcky: velký arch papíru, příp. čtvrtky, nasbírané lis , houbička, papíry, temperové barvy,
štětec, kelímek na vodu



14. října

Kaštánkové a jiné tvoření

Tvoření z přírodnin, rozvoj fantazie a představivos , rozvoj jemné motoriky

Pomůcky: přírodniny - lis , větvičky, jehličí, šišky, šípky, žaludy, kaštany, jeřabiny, špejle, 
zápalky, modelína, nůžky, filc

Vymyslíme pohádku s vyrobenými figurkami 😊



21.října

Hrátky s drakem

Už jsi pouštěl někdy draka? Jak vypadal? Létal dobře?

Výroba draka z přírodního materiálu, skupinová práce

Pomůcky: přírodniny, barevné papíry, krepvé papíry, lepidlo, provázek



28. října 

Podzimní prázdniny

4. listopadu

Ježek

Jaká znáš zvířátka žijící na zahradách, polích a v lese, co jí a jak přezimují? 

Práce se šablonou s dotvářením, výběr barev, střihání, lepení, proplétání bavlnkou – 
procvičování jemné motoriky. 

Pomůcky: barevné čtvrtky - formát A5, tužka, nůžky, pastelky, lepidla, barevné papíry, 
bavlnka, vlna 



11. listopadu

Svatomar nské lucerničky

Připomenu  svátku sv. Mar na – seznámení s příběhem 

Seznámení s materiálem - sklem, využi  přírodních materiálů na dozdobení, potření 
potřebné plochy lepidlem, posypání solí, příp. lepení listů

Na výběr z vícero možnos  

 Pomůcky: menší zavařovací sklenice, samolepící folie, provázek, širší štětec, Herkules, sůl, 
nůžky, třpytky, led svíčka, listy

 



18. listopadu

Podzimní počasí

Jaké počasí bývá nejčastěji na podzim? Jak bychom si jej mohli rozsví t? Barevnými 
deštníčky!

Potření celé plochy čtvrtky modrým inkoustem, poté zmizíkem „kreslení“ deš vého počasí, 
skládání papíru do tvaru deštníků, příp. dotvoření deštníků dle šablony

Pomůcky: bílá čtvrtka A4, modrý inkoust, široký štětec, zmizík, barevný papír, chlupaté 
drátky, příp. vodové nebo prstové barvy



25. listopadu 

Blíží se Advent

Pojďme si povědět o čase čekání na Někoho… 

Jak bychom si ten čas mohli zkrá t?

Výroba papírového symbolu Adventu – adventního věnce – stříhání „ťupkání“, skládání 
papíru, lepení, dekorování

Pomůcky: papírové tácky, temperové barvy, barevný papír, třpitky, drobná dekorace



2. prosince

Anděl

Blíží se navštěva sv. Mikuláše s jeho doprovodem…

Výroba anděla z láhve od vína, příp. z PET láhve

Potření láhve lepidlem, polepení papírem/ tex lií, kresba obličeje, výroba vlasů, lepení, 
výroba křídel + lepení

Pomůcky: láhev od vína příp. PET láhev, krepový papír, látky, záclona, třpitky, fix, vlna, 
polystyrénová koule



9. prosince

Adventní věnec

Pojďme si společně vyzdobit okno ve školce adventní výzdobou…

Práce v menších skupinkách, umět se domluvit, rozdělit si práci, obkreslování, stříhání lepení 
dle pokynů, kompletování celého díla

Pomůcky: tvrdý zelený papír, nůžky lepidlo, průsvitné barevné papíry, průhledná folie





16. prosince

Vánoce

Blíží se nejoblíbenější svátky v roce… 

Co si vlastně připomínáme a proč? Proč jsou pro nás Vánoce důležité?

Zahrajeme si spolu vánoční příběh s biblickými postavičkami a pak si každý vyrobí Jezulátko…

Výroba miminka, nakreslení obličeje, ovinu  látkou, zpevnění stužkou, uchycení do ořechové
skořápky

Pomůcky: provázek, ořechové skořápky, dřevěné korálky, fix, bílá látka, stužka



6. ledna

Tři králové

Připomenu  si svátků Tří králů

Putování za hvězdou, na výběr možnost ze dvou zpracování

1. Tex lní koláž + sk, dokreslení
2. Tisk rukou, dokreslení, domalování pozadí, lepení třpytek

Pomůcky: tvrdý barevný papír A4, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo, barevné látky, 
vata, vlna, třpitky, fix



13. ledna

Sněhulákový zápich

Mezi symboly zimy patří i sněhulák, ten ale musí stát venku. Pojďme si vyrobit takového, 
který nám uvnitř neroztaje…😊

Stříhání, lepení, dokreslování – výroba sněhuláka podle vlas  fantazie

Pomůcky: odličovací tampóny, špejle, fix, barevný papír, nůžky, lepidlo, větvičky



20. ledna

Zasněžené domečky

Jak vypadá opravdová zima ve městě a jak na vesnici a na horách?

Společná práce, práce v menších skupinkách, vzájemná komunikace, umění se domluvit, 
výběr barevných kombinací, stříhání, lepení dle vzoru

Pomůcky: šablony jednotlivých čás  domečků a sněhové pokrývky, tužky, nůžky. Lepidlo, nitě



27. ledna

Ptáčci a zvířátka v zimě

Jak žijí ptáčci a zvířátka v zimě, co dělají, co jedí? Můžeme jim nějak pomoct?

Práce se šablonou, trhání barevného papíru, lepení, dokreslení, malování podkladové plochy 
bílou temperou

Pomůcky: šablona ptačí budky a ptáčka, barevná čtvrtka A4, barevné papíry, pastelky, bílá 
tempera, nůžky, tužky


