
 

 

Letní škola výtvarné a pracovní výchovy 

 

Anotace seminářů: 

pondělí 19. 8.  

Dekorace z přírodnin  

Lektor: Lena Banzsel Freyová 

Nápady pro výtvarnou a pracovní činnost z přírodnin budou zaměřeny tematicky dle 
ročních období – jaro, léto, podzim, zima. Každé z období je spjato s tradicemi, 
zvyky, znaky. Z dostupných přírodnin si vyrobíte například výrobky s velikonoční nebo 
vánoční tematikou. 
 

úterý 20. 8. – dopoledne 

Enkaustické malování  

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Zajímavá práce s voskem – jednoduchá enkaustika, tavení vosku a výrobky z něj, 
výroba svíček, vosková batika.  Prvky polytechnické výchovy. Specifika materiálů        
a jeho využití. Naučíte se, jak zajímavou formou vhodně zvolit práci s teplým                
a studeným voskem.  
 

úterý 20. 8. – odpoledne 

Decoupage – ubrousková technika  

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Touto technikou se naučíte dekorovat nejrůznější předměty z papíru, dřeva, kovu, 

vosku, porcelánu i textilu novým způsobem. Práce s ubrousky je pojata moderněji,    

a postupy práce vedou k rozvoji vztahu dětí k estetickému zdobení předmětů                

a rozvoji jemné motoriky. 

 

středa 21. 8. - dopoledne 

Rezerváže a další tradiční výtvarné techniky 

Lektor: Miroslava Rychtářová 

Na workshopu se budeme zabývat různými typy rezerváže pomocí klovatiny, rudky, 
barevných tuší, suchého pastelu i rozpuštěného vosku a s kolážemi. 
Každou techniku si nejprve vysvětlíme a následně vyzkoušíme na malý rozměr. 
Odnesete si s sebou zásobník konkrétních vzorečků technik. Ukážeme si také několik 
žákovských prací.   
 

 

 

 

 



 

 
středa 21. 8. - odpoledne 

Linoryt a další neobvyklé výtvarné techniky  

Lektor: Miroslava Rychtářová 

Na workshopu  se budeme zabývat prací s uhlovým papírem, slepotiskem, linorytem 

tištěným ručním lisem a následné využití linorytu k frotážím. 

Každou techniku si nejprve vysvětlíme a následně vyzkoušíme na malý rozměr. 
Odnesete si s sebou zásobník konkrétních vzorečků technik. Ukážeme si také několik 
žákovských prací.   
 

čtvrtek 22. 8.  - dopoledne 

Prostorové koláže 

Lektorka: Mgr. Veronika Dikovská 

Na workshopu si ukážeme tvorbu prostorových koláží. Tradiční technika – netradičně. 

Využijeme různé dostupné materiály.  

  


