
Srpnový tvořivý víkend 21. – 23. srpna 2020 

s lektorkou Mgr. Ivou Sieberovou 

v učebně výtvarné výchovy ZŠ v chanovickém zámku 
 

Pátek 21. 8. od 17.00 hodin – mýdla 

S sebou: pracovní oděv, gumové rukavice, ochranné brýle, případně nějaký malý 

„drahokamínek“, papír do mrazáku nebo pečící, kartonová pevná krabice či krabička 

Sobota 22. 8. od 8.00 hodin  

Dopoledne: pedigová krabička na mýdlo a vosková vonítka  

S sebou: korková podložka cca 1 cm silná, ostrý řezací nůž, řezací podložka, brusný papír 

střední a jemné hrubosti, ruční vrtáček, pedig max. 2 mm tloušťka, štípací kleště nebo 

zahradnické nůžky, zbytky hrubé krajky, mašličky do 1,5 cm šíře, barevné papíry, nebo 

stránky ze staré knihy určené k likvidaci, silikonové formy na pečení, sypaný parafín nebo 

stearín, případně bílé obyčejné svíčky, různé koření a suché květní lístky či jiné sušené 

přízdoby, přírodní aromaolej dle vlastního výběru, zavařovací provázek 

Odpoledne: od 12. 00 hodin vánoční skřítek  

S sebou: jehly, nitě, ostré nůžky, řezací podložka, řezák na patchwork, knoflíky či korálky na 

oči (nemusí být), pevnější látky ve vánočních barvách, leskymo na vousy, vycpávkový 

materiál (rouno apod.) 

Neděle 23. 8. od 8.00 hodin  – šité i nešité košíky a krabice  

S sebou: pevnější plst nebo zbytky kobercoviny obdobného charakteru, řezací podložka, ostrý 

modelářský nůž, bavlněné textilie jednobarevné i s drobným vzorečkem, ostré nůžky, 

fantomový fix nebo pero Pilot (mizící teplem), pravítko, ronoplast či jiná výztuha, jehly, nitě, 

špendlíky 

Je dobré mít vlastní základní nářadí (nůžky, tužka, guma, pravítko a  pod). 

VŠECHNY POTŘEBY A POMŮCKY BUDOU TÉŽ K DISPOZICI, 

K ZAPŮJČENÍ, NEBO KE KOUPI. 

Platební podmínky: celý víkend – dospělý 250,-Kč (děti 200,-Kč), 

jednotlivé dny 150,- (děti 100,-)Kč, pátek 50,-. 

V místě výuky je možnost uvaření teplého nápoje z vlastních přinesených 

surovina a ohřevu přineseného jídla. 

V sobotu je možné se přihlásit na oběd, který zajistíme v kulturním domě. 

Přihlášky u Boženy Legátové 371 120 715 


