Tematický plán PRACOVNÍ ČINNOSTI 6. + 7. ročník (dívky)
Školní rok 2020 / 2021
Vyučující: Bc. Lucie Křivánková
Září
-

Kontrola pomůcek, pravidla a bezpečnost v hodinách PČ
Panenky z makovic
Podzimní listy – découpage
Práce na zahradě – sklízení, úprava záhonů, sběr plodů, hrabání listí

Říjen
-

Jablíčkový týden – 3D jablíčka balónek, příze, Herkules / modelování z papírové hmoty
Podzimní slavnost – příprava pokrmů ze sezónních plodin (studená i tepelná úprava)
Stromy – 3D, kroucené z balicího papíru, skupinová práce
Práce na zahradě – úprava zahrady, hrabání listí
(Podzimní prázdniny)

Listopad
Sv. Martin – výroba lampionu / lucerny, malba na sklo / découpage
Loutky – Erasmus+ (tvoření z papírových roliček a dalších zbytkových materiálů)
Origami – práce s návodem, náčrtkem, předlohou
Výrobky na adventní trhy
Práce na zahradě – úprava zahrady, hrabání listí

Prosinec
Pečení vánočního cukroví
Výroba vánočních zvykoslovných předmětů
Výroba vánočních ozdob a dekorací
Vánoční přáníčka
Slavnostní stolování – obsluha a chování u stolu, skládání ubrousků, zdobné prvky

Leden
-

Tři králové: výroba papírové koruny a komety na Tříkrálový průvod
Sochy ze sněhu
Výroba lojových koulí pro ptáčky
Konstrukční činnosti – montáž, demontáž, práce s návodem, náčrtkem, předlohou
Návrh a sestavení jednoduchých konstrukčních prvků

Únor
-

Výroba ozdob na školní ples
Šití, vyšívání, textilní tvorba, výrobky z látek a přízí
Masopustní masky a kostýmy
Modelování z plastelíny / hlíny / těsta / prostorové vyjádření
(Jarní prázdniny)

Březen
Výsev osení
Výroba velikonočních zvykoslovných předmětů
Velikonoční pečení
Velikonoční přání
Práce na zahradě – úklid zahrady, příprava záhonů, výsev

Duben
Zvířátka ze sena
Výroba hraček z papíru / kartonu / špejlí
Ozdobné vázání tkaniček / drhání / tkaní
Veselé krabičky, découpage
Práce na zahradě – úprava záhonů, výsev bylinek a zeleniny, výsadba
(Velikonoční prázdniny)

Květen
Den matek: výroba přání / dárku pro maminku
Výroba kulis, kostýmů a rekvizit na Sloupský TyJátr
Tvořivé hry v přírodě, využití přírodních materiálů
Práce na zahradě

Červen
Výzdoba na Zahradní slavnost – korálkové závěsy
Rytí do pískovce / lodičky z borové kůry
Výroba lapače snů
Práce na zahradě

