Výtvarné obory a ruční práce
Výtvarné tvořeníčko I. a II.
Cílem tohoto kroužku je naučit děti kreativnosti, spolupráce mezi sebou, pomáhat si navzájem,
malovat vod. a temper. barvami, stříhat, lepit, aranžovat, kreslit pastelkami, voskovkami, fixy
a tuží. Také se naučí pracovat s keramickou hlínou a glazovat ji.

Základy fotografie II.
Fotografování v interiéru i exteriéru v různých klimatických podmínkách, základy
postprodukce, využití poznatků ze začátečnického kurzu.

Keramika pro začátečníky
Kroužek je určen dětem od 5 let, které ještě nemají žádnou zkušenost se zpracováním
keramické hlíny. V rámci osvojování základů se děti naučí samostatně modelovat
a konstruovat menší skulptury a následně dotvořit pomocí burelu, engoby, glazury apod.

Keramika pro pokročilé
Tento kurz je určen dětem, které jsou schopny samostaně zpracovat keramickou hlínu, vyválet
rovnoměrný plát z hlíny, užívat tzv. šlikr a mají povědomí o různých typech barvítek.
Ve vyučovacích hodinách se děti dozvědí více o náročnějších způsobech tvoření z keramické
hlíny, mj. si vyzkoušejí i způsob práce na hrnčířskému kruhu.

Keramika pro mládež a dospělé
V kurzu jsou vítáni všichni, kteří se chtějí dozvědět něco o teorii i praxi tvorby z keramické
hlíny. Kurzisté – začátečníci se hlínu naučí zpracovat, modelovat, konstruovat do různých
podob a naučí se užívat především glazury. Pokročilí již budou moci vyzkoušet náročnější
tvorbu z hlíny a k dotvoření výrobků využívat podle svého uvážení engoby, burel, fepren ad.

Tvořivý svět I.
Námětová různorodost, fantazie, použití klasických materiálů a pomůcek, využití odpadových
tvořivých materiálů (ekoateliér).

Tvořivý svět II.
Práce s tradičními i netradičními nástroji, materiály, tvorba menších výtvarných objektů,
seznamování s díly klasického i moderního umění.

Háčkování pro děti
Cílem je účastníky naučit základy háčkování. Postupně budou umět nahodit přízi nebo začít
magickým okem. Přidáme řetízková koka, krátké a dlouhé sloupky, reliéfní sloupky aj. Děti si
na hodinách mohou uháčkovat čelenky, čepice, šály, hračky apod.

ArtWorkshop
Dílna se zaměřením na originální výrobky při použití netradičních technik, vhodné pro děti od
10 let.

