
VELKÝ VÝTVARNÝ WORKSHOP 
 VÝTVARNÝ ROK

tvořivé nápady nejen pro učitele MŠ, ZŠ, vv kroužků
nová inspirace na tvoření s dětmi 

Kurz je akreditován MŠMT č. akreditace MSMT-30236/2014-
1-764 . Jeho absolvováním získáte osvědčení.Také je zde
možnost proplacení zaměstnavatelem pro pedagogy
(informujte se prosím ve vaší organizaci).

Aktuální termíny:

Brno -  Královo Pole - sobota 27. ledna2018, od
10 do 15 hod.Ve výtvarné dílně Malování a kreslení, Palackého třída 95
Spojení z hl. nádraží tramvajemi č.1 nebo 6. zastávka Semilasso. Naproti Semilassa se nachází pasáž s průchodem ( mezi
obchodem Levné knihy a cukrárnou), vzadu v průchodu do dvorku  je ateliér Malování a kreslení+kavárna. (Nesplést s 
dílnou Matilda, která je tam také.) Obě místa jsou vyznačena, tak by neměl být problém, ateliér je více vzadu.

Praha 2 - sobota 17. února 2018, od 10 do 15 hod. Ve výtvarné dílně 
Malování a kreslení, Balbínova 28, (nad Muzeem) 
Spojení ze stanice Florenc metrem na stanici Muzeum nebo pěšky je to kousek od hl. Nádraží. Vvyjdete z metra
na stanici Muzeum na ulici Vinohradská. Za zády budete mít Václavské náměstí a budovy Národního muzea. Po 
Vinohradské ulici minete odbočku na ul. Španělská, a pak odbočíte do leva na Balbínovu. V blízkosti je výtvarná cukrárna
a přímo v dílně je i prodejna výtvarných potřeb, kde vás při vstupu nasměrují.

 program:

Techniky:

- asambláže a prostorové reliéfy
Rámečky  a  prostorové  reliéfy  k  různým příležitostem,
vhodné  na  pomalování  i  na  tisky  z  koláží,  využití
recyklovatelného materiálu.
- otisky a nejrůznější grafické techniky
Využití  běžných spotřebních materiálů na otiskování.  Výroba nápaditých razítek z
různých materiálů, razítka pomocí tavné pistole. Tisky z koláží, plastelínoryt, tisk z
reliéfní kresby. Ukázky tisku snadno ručně i pomocí lisu Kulísek.
-veselé a fantazijní malovaní + vychytané kombinace
Výroba barevných dekorativních povrchů s praktickým využitím-desky, záložky, 
přáníčka, obálky...šablonování, vykrývání páskou, malba krepovým papírem, 
malování pěnou na holení, a pomocí jarových bublin, kombinace malby s koláží a s 
doplňky vyrobenými z papíru podle různých témat.



Témata:
jednotlivá roční období a svátky či události (Vánoce, Velikonoce, Den matek a Den
otců, Den Země + témata jako oblečení, zvířata, počasí, doprava, výtvarné cestování,
zvířata, voda, moře, oceán, vesmír, dárky a dekorace...

Pro koho je workshop určen?

• pro výtvarné pedagogy, učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vedoucí a lektory výtvarných 
kroužků, do družin atp.

• náměty a techniky lze tvořivě kombinovat, v případě zájmu navrhnu i aktivity a 
varianty vhodné pro nejmenší děti od 2 do 3 let

• nápady lze využít i při práci s postiženými lidmi, seniory atd.

Cena kurzu : 1500,-Kč
Kontakt na lektorku  přihlášky Jana Podzemná, 725 803 059, 
jana@vytvarnenavody.cz
Přihlášky také zde na této adrese.
(objednávkový formulář je v dolní části stránky webu)

mailto:j.podzemna@email.cz
http://www.vytvarne-navody.cz/workshop-vvrok/
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