
 

Letní škola výtvarné, pracovní a polytechnické  výchovy 
 

Anotace seminářů: 

pondělí 12. 7. 2021 - odpoledne  

Prostor, inspirace, nápady I 

Lektor: Miroslava Rychtářová 

Nabídka výtvarného  tvoření  bude různorodá tak, aby si v ní  každá z vás  našla něco 
zajímavého   pro  sebe.  Zaměříme  se  zejména  na   prostorovou   tvorbu.  Vyzkoušíme 
si prostorovou práci s papírem. Necháme se inspirovat Davidem Cartrem a Lucii 
Seifertovou. Zabruslíme také trochu do oblasti hudební. Pokusíme se o výtvarné 
zpracování gramofonové desky po vzoru Milana Knížáka.  
 

úterý 13. 7. 2021 – dopoledne 

Prostor, inspirace, nápady II 

Lektor: Miroslava Rychtářová 

Navážeme na předchozí workshop a budeme kreativně pracovat se zdánlivě nepotřebným 
odpadním materiálem. Vyrobíme si krystal z papíru a folie a  v  závěru vytvoříme  voňavý   
miniaturní   objekt. V  nabídce   bude   možnost    prohlédnout si autorské knihy vytvořené 
kolektivy dětí různého věku. 
 

úterý 13. 7. 2021 – odpoledne  

Figurální výtvarné práce  

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Na workshopu se naučíte, jak  zobrazit lidskou postavu, jak zachytit správná gesta 
a pohyb. Vše s využitím zajímavých výtvarných technik a hravých postupů. 

 
středa 14. 7. 2021 - dopoledne 

Výtvarná práce se dřevem a dřevěnými prvky   

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Ukážeme si jak různorodými praktikami a technikami výtvarné činnosti naučit děti  práci 
s netradičními materiály, jakými je právě dřevo. Každé dítě by si mělo osvojit  
kreativní  práci  se  dřevem  a  nácvik používání základního nářadí při práci s ním. 
 

středa 14. 7. 2021 - odpoledne 

Zážitková tvorba   

Lektor: Lena Banszel Freyová  

Na   workshopu   vám   nabídneme   možnosti, jak   můžeme   zážitkem    motivovat    
dítě  k další výtvarné činnosti, jak docílit, aby byla výtvarná činnost zajímavá, vzrušující 
a zábavná. 
 

čtvrtek 15. 7. 2021 - dopoledne 

Pískování 

Lektorka: Pavlína Čadanová 

Pískování má své dlouholeté tradice a jeho kořeny nás zavedou až ke starým indiánským  

kmenům. Společně s povídáním a relaxací se ponoříme do kreativní práce s barevným 

pískem a  šablonami. Pískování  přinese  nám  dospělým  uklidnění, prostor  k  zamyšlení 

a dětem zlepšení soustředění, jemné motoriky, barevného cítění, fantazie.    


