Keramika 1 /pro začátečníky/
Kroužek keramiky pro začátečníky je vhodný pro děti od 5 let. Děti se seznámí s keramickou
hlínou a naučí se z ní tvarovat, barvit ji a osvojí si základní techniky a postupy pro práci
s tímto přírodním materiálem.
Tento kroužek je pro všechny tvořivé děti, které doma baví práce s plastelínou a chtěly by si
modelování vyzkoušet „trochu“ jinak. Kroužek je určen hlavně pro malé začátečníky, kteří
s keramickou hlínou ještě nemají zkušenosti.
Osvojíme si základní modelovací techniky a dozvíme se, jak probíhá celý proces vytváření
keramických výrobků. Výrobky se naučíme zdobit, barvit a řekneme si, jaké techniky a
barvičky budeme používat. Budeme modelovat, používat válečky, špachtle… budeme
obkreslovat, lepit, zdobit, malovat a u všeho se hlavně bavit! Podle ročního období budeme
využívat i přírodních materiálů.
Děti zde mohou projevit svou kreativitu a představivost. Navíc si domů donesou spoustu
pěkných výrobků a radost z tvoření. Na každou hodinu budou mít připraveno jedno nové
téma, které mohou pojmout podle svého.

Šikovné ručičky – výtvarný kroužek
Ve výtvarném kroužku si děti vyzkouší práci s nejrůznějšími materiály. Kroužek je vhodný pro
dívky i chlapce ve věku od 6 do 10 let.
Uspokojíme všechny děti s touhou po výtvarném kreativním vyjádření a rozvineme jejich
dovednosti, a to v rámci mnoha výtvarných technik, se kterými se děti díky tomuto kroužku
seznámí. Výtvarné techniky budeme mezi sebou kombinovat a na každé hodině vznikne nové
dílko, které si většinou děti hned s sebou odnesou domů.
Z výtvarných technik, kterých se dotkneme, zmiňme malbu, kresbu, výrobu dekorativních
předmětů, přáníček, práce s vlnou, přírodninami, látkou i s recyklovaným materiálem.
Výrobky budeme přizpůsobovat ročnímu období, svátkům aj. příležitostem.
Cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si
základy tradičních technik i zcela nových a experimentálních. Snažíme se rozvíjet estetické
cítění a vytvářet vkusné, esteticky podnětné prostředí, tvoříme práce kolektivní i individuální.

Keramika 2 /pro pokročilé/
Kurz keramiky je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Na kurzu děti pracují s keramickou hlínou,
využívají techniky a postupy, které již znají a učí se nové. Pracují na vlastních projektech.
Tento kroužek je pro všechny tvořivé děti, které již keramický kurz navštěvovaly, práce
s keramickou hlínou je baví a rády by svůj talent rozvíjely.
Osvojíme si různé modelovací techniky a prohloubíme své znalosti procesu tvorby
keramických výrobků. Na jedné lekci si děti výrobek vymodelují, druhá lekce je pak věnována
dekorování. Budeme pracovat i na nejrůznějších projektech.

