
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTNÍ SETKÁNÍ 18. 10. 2014 

PŘEDSTAVENÍ DÍLEN 
 

NAŽEHLENÉ DIVY 

Dílnou vás povedou Dagmar a Ivana. Tato tvůrčí činnost dětí je 

zaměřená na výrobu originálních přání enkaustikou, metodou 

žehlení barevným včelím voskem. Komu se podaří nejkrásněji či 

nejvtipněji vymyslet i text ke svému dílku? Různá přání k různým 

příležitostem skýtají bezpočet možností využít fantazii a být 

originální. Těšíme se na setkání.   

 

 

MAŠKARÁDA 

Věra a Olga se těší na neuvěřitelně pestrobarevné a nevídané masky, při 

jejichž výrobě jistě všichni zažijí radost z vymýšlení toho nejpodivnějšího a 

originálního vzezření. Poznáme, kdo to je? 

 

 

VESELÁ KERAMIKA 

V této dílně budeme společně s Denisou tvořit z keramické 

hlíny. Vaší spoluprací vzniknou hliněná sluníčka, vymalujeme 

si keramický talířek anebo můžeme nechat volný prostor své 

fantazii a z hlíny si vytvořit libovolný výrobek. Bude také 

možnost nechat výrobky vypálit v hrnčířské peci. Vytvoříme 

tak originální památku nebo dáreček. Ten můžete darovat 

svým přátelům či blízkým a udělat tím někomu radost.  

 

 



 

 

VOŇAVÉ MANDALY 

Mandaly jsou barevné obrazce, které lidé tvořili už v dávných dobách. 

Společně s Katkou si vytvoříme netradiční mandaly, které budou 

barevné, voňavé a velmi  jedinečné, protože je budeme vytvářet 

z koření vlastníma rukama. Můžeme do nich vložit svou fantazii a 

v jednom obrázku propojit své nápady s fantazií vašich kamarádů. 

 

 

OŽIVLÁ PLASTELÝNA 

S Michalem si vyrobíme krátký animovaný film. 

Nejdříve si vymodelujeme veškeré postavičky a kulisy 

z plastelíny a pak je pomocí fotoaparátů a počítače 

uvedeme do pohybu. Staneme se tak společně 

režisérem, kameramanem, scénáristou i hercem 

v jednom.  

 

 

 

ZÁBAVNÍ MAŇÁSCI 

Ze starých, ale vypraných , ponožek si vytvoříme maňásky na 

ruku. Použijeme různé doplňky, jako vlnu, knoflíky, perličky, 

drátky pro to, abychom mohli vyrobit postavičky podle vašich 

představ.  Zda vyrobíme zvířátko, pohádkou postavu nebo sami 

sebe, je čistě na naší fantazii. Pokud máte doma nějaké starší 

ponožky, které už nenosíte, ale nechcete je vyhodit (klidně i 

děravé), tak si je doneste a můžete jim vdechnout nový život, 

protože touto dílnou jejich příběh končit nebude….  Těšíme se na vás a vaše nápady, Míša a 

Verča.    

 

 

 

 

Ke každé z dílen bude vymyšlena méně náročná varianta. 

  


