
TTVVOOŘŘEENNÍÍ  VVEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍMM  KKLLUUBBUU    
Leden – červen 2014 

 

Středa 14 – 15:30 hod 
 
 

 
 

8. 1. 2014 Houpací koník – výroba „dárečků“ pro budoucí prvňáčky 
- stříhání, lepení, sestavování práce podle návodu 
- materiál ve školním klubu 

 
22. 1. 2014  Příprava „PAPÍRMAŠE“ 

- zpracování starého novinového papíru, práce dle návodu 
- materiál ve školním klubu 
 
„Bambulové přívěsky“ 
- výroba bambulek různých velikostí 
- materiál – přinést zbytky barevných vln, ostatní ve školním klubu 

 
29. 1. 2014 Tvoření z „papírmaše“ dle vlastní fantazie 

- postava – hlavní znaky postavy 
- přírodní papír – vlastní zdobení, barvení 
-  

 
 

 
5. 2. 2014 Výroba a sestavování lyžaře 

- práce s papírem  
- materiál ve školním klubu 

 
12. 2. 2014 Stavění z „MERKURU“ 

- stavění podle plánku 
- hodnocení práce dětmi (bodování)  

 
19. 2. 2014 „Oblečená“ židle 

- zdobení, polepení 
- materiál v školním klubu 

 
26. 2. 2014 Koláž na téma „Zimní sporty“ – ZOH 

- dokreslení tuží, domalování 
- materiál ve školním klubu 
- donést: obrázky sportů, sportovců, výstřižky z novin 

 
 
 

 
26. 3. 2014 Dodělání postavy z „papírmaše“ 

- dekorování 
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2. 4. 2014 „Lucernička pro broučka“ -  práce s keramickou hlínou 

- povídání – J. Karafiát – Broučci 
- materiál ve školním klubu 

 
9. 4. 2014 Dodělání „Lucerničky pro broučky“  

+ práce podle vlastní fantazie – „Mobilní dekorace“ 
- materiál ve školním klubu 

 
16. 4. 2014 Velikonoční dekorace 

- materiál – krabice na vejce, slabé proutky 
 
23. 4. 2014 Origamy ZOO 

- technika skládaní papíru 
 
30. 4. 2014 Skládání ZOO 

- sestavování 
- lepení – prostorová stavba 

 
 
 

 
7. 5. 2014 „Pro maminku“ 

- výroba přání a dárečků ke dni matek 
- materiál ve školním klubu 

 
14. 5. 2014 Projekt dětí – měsíční 

- tvoření pohádkových kulis – tvorba prostorových staveb 
- tvorba z kartonu a krabic 
- téma: Šípková Růženka a pohádka dle vlastního výběru 

 
21. 5. 2014  pokračování v měsíčním projektu - Pohádkové kulisy 
 
28. 5. 2014 pokračování a dodělání měsíčního projektu – Pohádkové kulisy 

- materiál ve školním klubu 
 

 
 

 
4. 6. 2014  Vaření – „Nepečený dort“ 

- příprava nepečeného dezertu z piškotů a ovoce 
- materiál podle dohody 

 
11. 6. 2014  „Těšíme se na prázdniny“ 

- kreslení, malování na téma moje nejlepší prázdniny 
- materiál ve školním klubu 
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