
 

 

LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ, PRACOVNÍ  

A POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY 

Anotace seminářů: 

pondělí 15. 8. – odpoledne 

Zákonitosti barev  

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Cílem je rozvíjet citlivost barevného vnímání světa kolem a vypěstovat základy 

estetického vidění. Základy práce s barvami a mícháme  mezi sebou v různých 

poměrech v odstíny, kterým se říká valéry. Ukázka, že barvy nemají pouze funkci 

obarvovací, ale mohou samy o sobě něco vyjadřovat. 

 

úterý 16. 8. - dopoledne                                                                                                    

Pouring 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Malířská technika, kdy pomocí akrylových barev a média vykouzlíme krásné 

abstrakce. Nemusíte být ostřílení umělci, tuto techniku hravě zvládnou i děti. 

Pouring je zajímavou technikou nalévání barev, kdy se mísí jedna přes druhou. Jejich 

prolínáním vytvoříme opravdu fantastické obrazce. 

 
úterý 16. 8. - odpoledne                                                                                                       

Originální práce se samotvrdnoucí hmotou a výtvarné využití fóliového pera 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Na tomto workshopu se naučíte vyrobit si sami, z běžně dostupných surovin, 
samotvrdnoucí hmotu, z níž si vyrobíme zajímavé trojrozměrné předměty. Naučíte 
se využít tuto hmotu k zajímavým výtvarným kreacím, zdobeným nejen barvami, ale 
také dekorovaným foliováním horkým perem. 
 
středa 17. 8. - dopoledne 

Valašská dědina a tradiční pečení zvykoslovného pečiva 

Lektor: Mgr. Denisa Hrůzková 

Workshop a návštěva Valašského muzea v přírodě. Nejprve zastávka v „Živém domě“, 

kde proběhne workshop věnovaný pečení zvykoslovného pečiva (s možností zapojit 

se a vyzkoušet si tvarování tradičního valašského pečiva) a současně představení 

dalších aktivit vhodných pro děti. Poté proběhne návštěva areálu Valašské dědiny 

s průvodcem, který nás seznámí s tradičním i netradičními zvyky a řemesly. 

 

středa 17. 8. - odpoledne 

Práce se sklem 

Lektor: Samuel Fojtů 

Malování na skle - malovaná vitráž, šperky, zápichy, misky. Napodobení malované 

vitráže transparentními barvami a podmalby na plochém skle. Zajímavé aktivity se 

sklem, kterou můžete využít při práce s dětmi. 



 

 
Práci se sklem si sami vyzkoušíte a něco malého si také ze skla vyrobíte. 

 

čtvrtek 18. 8. - dopoledne 

Práce se dřevem 

Lektor: Samuel Fojtů 

Stavění a lepení – práce se dřevem. Praktický seminář s dílnou nabízí náměty  

a návody, jak využít práci se dřevem pro aktivity vhodné pro děti. Vytvoříte si sami 

několik jednoduchých výrobků, které pak můžete s dětmi ve škole vyrábět. Také 

obdržíte návody a metodiku pro další tvoření.  
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