
 

 

Letní škola výtvarné, pracovní a polytechnické  

výchovy 

 

Anotace seminářů: 

pondělí 17. 8. 2020 - odpoledne 

Odraz lidových prvků ve tvořivé práci s dětmi 

Lektor: Lena Banzsel Freyová 

Workshop nabízí tvořivou práci s přírodními materiály, ovčím rounem, textilními 

odstřižky a krajkou. Ve výrobcích se odrazí návrat k přírodním tématům, využití 

přirozených vlastností materiálů a dotyk lidových zdobných prvků. 

 

úterý 18. 8.2020 – dopoledne 
Trojrozměrné výtvarné práce 

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Výtvarný workshop je zaměřen na rozvoj jemné i hrubé motoriky, smyslového 

vnímání, logického myšlení a prostorového vidění světa. Nabídka překvapivých 

námětů a tvořivých aktivit ze známých i méně využívaných materiálů, spojená 

s motivačními příběhy. 

 

úterý 18. 8. 2020 – odpoledne 

Audiovizuální a filmová tvorba a její využití ve výuce 

Lektor: Mgr. Alena Ščuková  

V rámci workshopu budou předvedeny možnosti využití prostředků animace a práce 

s filmem. Vyzkoušíte si vytvořit jednoduchou animaci, pixelaci a krátký film. 

Seznámíte se s možnostmi, jak zakomponovat audiovizuální a filmovou tvorbu dle 

RVP do svých vyučovacích hodin. 

 

středa 19. 8. 2020 - dopoledne 

Land art a přírodní živly  

Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

Na semináři si ukážeme, jak  využít  landartové prvky při volné výtvarné tvorbě dětí,  

tentokrát tematicky zaměřené na projevy čtyř základních přírodních živlů (země, 

vody, ohně a vzduchu) v přírodě i v nás samotných. Vyzkoušíme si také práci                    

s jednoduchým výtvarným příběhem za pomoci metod intuitivní a prožitkové 

pedagogiky, které vedou děti k tvořivosti a citlivě u nich rozvíjejí především kreativní 

část osobnosti.  

 

 

 



 

 
 

středa 19. 8.2020 - odpoledne 

Tvoříme hudební nástroje  

Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

Pojďme se seznámit s historií tvorby hudebních nástrojů a s možnostmi, jak 

jednoduché hudební nástroje vytvořit z dostupných materiálů. Některé si i 

vyrobíme a společně si v závěru „zamuzicírujeme“. 

 

čtvrtek 20. 8. 2020 - dopoledne 

Experimenty, hry s barvou ve výtvarné výchově  

Lektorka: Miroslava Rychtářová 

Na workshopu se budeme zabývat experimentováním s netradičními barvivy a 

netradičními postupy ve výtvarných činnostech. Vyzkoušíme si možnosti frotáží 

s vlastnoručně vyrobených matric v kombinaci s kresbou. Vyzkoušíme se výtvarné hry 

s barvami, práci s černou fólií, kresbu s překážkou. Vše bude zaměřeno na praktickou 

činnost. Každý účastník si odnese vzorek zmíněné výtvarné techniky. 

 


