
LETNÍ CYKLUS PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ V CHANOVICÍCH 
OD 30. ČERVNA DO 4. ČERVENCE 2014 

V UČEBNĚ VÝTVARNÉ VÝCHOVY ZŠ CHANOVICE 
 
Pondělí: 
Šikmé tkaní a fascinátory 
Pomůcky: příze různé barvy a tloušťky – spíš silnější, větší háček na háčkování, nůžky, 
jehly, nitě, zbytky bavlněných i umělých (efektních) textilií a plstí, krajek, stužek, korálky, 
knoflíky, řetízky, drátky, pírka, jednoduché čelenky (i z umělé hmoty) či pinety  

  

Úterý: 
Razítka z moosgumi + šablony a tisk na látku 
Pomůcky: dřevěné špalíčky, roličky od alobalu a pod.,korkové zátky různých velikostí 
(mohou být i použité), moosgumi, lepidlo na umělé hmoty, nůžky, modelářské nože, 
plastové podložky do sešitu, podložku na řezání – karton, umělohmotnou patchworkovou 
apod., bavlněné textilie pro konečný potištěný výrobek – např. polštář, sáček, taška 
apod. a seprané bavlněné tričko 
  

Středa: 
Grafické techniky 
Pomůcky: tužka, pravítko, kružítko, guma, nůžky, různé strukturální textilie či jiné 
materiály – mřížky, síťky, krajky apod., větší jehla na rytí do kovu, cca 1 mm silný 
hliníkový plech či jiný kov, do kterého se dobře ryje, kdo má tak dláta na linoryt a 
linoleum, velká jehlice – s tupým koncem) 
  

Čtvrtek: 
Indiánské košíky a lapač snů 
Pomůcky: přírodní lýko (i barevné) a jehla s větším ouškem, ohebný proutek cca 1 cm 
v průměru např. pedigový, vrbový, lískový a pod.,zavařovací provázek bílý či hnědý, 
dřevěné korálky, pírka, kamínky, mušličky a pod.  
  

Pátek: 
Šperky z papíru a obšívané kabošony 
Pomůcky: různobarevné papíry gramáže cca 100 g/1 m2, tužka, pravítko, kružítko, 
guma, řezací nůž, řezací podložka, nůžky, disperzní lepidlo, středně silné drátky, kleště 
na jejich tvarování nebo bižuterní komponenty, plsť, skleněné kameny, univerzální UHU 
lepidlo, drobné skleněné korálky, jehla, která jimi projde, slabý vlasec pro přišívání 
korálků 
 
 

Je dobré mít vlastní základní nářadí (nůžky, tužky, gumy, pravítka apod.), ostatní 

pomůcky a potřeby budou k dispozici buď k zapůjčení, nebo ke koupi. 

 

Platební podmínky: celý týden – dospělý 500,- (děti 350,-)Kč 

jednotlivé dny 150,- (100,-)Kč 

Obědy á 50,-Kč ve školní jídelně, na místě výuky možnost uvaření teplého nápoje 

z vlastních zdrojů do vlastních nádob 

 


