
 
 

METODIKA setkání zájmového kroužku 

 projekt „Chci být jako vy“ 

Základní škola Veltrusy, okres Mělník 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.33/02.0056 

Název projektu:    Chci být jako vy 

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků 

ve vzdělávání ve Středočeském kraji II: 

Název a číslo oblasti podpory:  1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Název kroužku:    Šikulky  

Školní rok:               2013/2014 

Vedoucí kroužku:                          Hana Fischerová    

Datum setkání:                             13. 12. 2013  

 

 

 Dárky pro radost: 

Pro maminku – Malované hedvábí  

Pro tatínka  –  Obrázek  na malířském plátně 

 

 

Téma setkání: Malované hedvábí  II.                  

 

Cíl činnosti na setkání kroužku:  

 Dokončení vánočního dárku pro maminku. 

 Seznámení s novou výtvarnou technikou. 

 Tvořivá práce. 

 Rozvoj výtvarného cítění, citu pro barvu. 

 



 
 

Co rozvíjíme a podporujeme: 

  

 pozornost, soustředění 

 fantazii, kreativitu, představivost, citlivé vnímání okolí, jemnou motoriku 

 schopnost zorganizovat si práci 

 znalosti  

 sebehodnocení 

 dárky, radost z obdarování druhého 

 

 

Základní užívané pomůcky:  

- hedvábná šála, malovaná na předchozím setkání 

- gutta 

- štětce č. 2 

- voda 

- čtvrtka 

- fix černý 

 

Zdroje:  

Vlastní návrh 

 

Časové a obsahové rozvržení práce setkání kroužku:  

15.15 hod. – 16.45 hod. 

Zdobení šály gutou. 

- Nejprve si připravíme šablonu s motivy, které budeme na hedvábí malovat. 

          Na čtvrtku si fixou namalujeme obrázky dle vlastní fantazie – kytičky, 

hvězdičky, čáry, vlnky, geometrické tvary… 

- Čtvrtku s nákresem připevníme špendlíky pod šálu. Motiv nám prosvítá a 

můžeme tedy začít obtahovat konturou – tzv. gutou. 

- Necháme chvíli zaschnout. 



 

 

- Sundáme čtvrtku (musíme odtrhnout, protože se „přilepí“ k hedvábí). 

- Podle fantazie vybarvujeme jednotlivé části barvou na hedvábí (např. části 

kytiček…, ale nemusíme). Prostor je ohraničen gutou, a proto se nám již barvy 

nerozpíjí do sebe. 

- Šály zažehlíme 4 min. na rubu žehličkou. 

 

Šály uložíme do vyrobených papírových taštiček (viz předchozí setkání). 

Inovace: 

Práce přímo na stole, bez použití rámu na vypínání hedvábí. Vlastní návrh na čtvrtce. 

Podle fantazie výběr barev, motivů a způsoby kresby (zdobení) – guta, barvy. 

 

Výstupy ze setkání:  

Fotogalerie. 

Dárky - hotové šálky. 

 

Na závěr setkání nebo ukončení tematického celku pro více setkání kroužku: 

Hodnocení: 

1. děti – aktivně se zapojily do práce. Radost z dokončeného dárečku pro 

maminku. 

2. učitel – Příjemné setkání, děti práce bavila, výrobky se podařily. 

 

Navrhované změny, úpravy: žádné 

Přílohy: fotogalerie 

Vedoucí kroužku: 

Jméno a příjmení: Hana Fischerová 

 

Podpis: ................................................................................ 

 

 



 

 

Fotogalerie: 

 

návrhy dětí 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


