Nabídka K U R Z Ů K E R A M I K Y ve školním roce 2015/2016


Kurzy jsou určeny nejen pro žáky základní školy, ale i pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů
a dospělé. Nezáleží na věku ani na zkušenostech v práci s keramickými materiály, kurzy jsou určeny
pro všechny zájemce, kteří mají chuť tvořit. Postupně společně vyzkoušíme různé techniky
zpracování hlíny z plátu, modelování a vymačkávání do forem. Naučíme se různé dekorační techniky,
malbu glazurami, engobami a barvítky na jednodušších typech výrobků, tavení skla na povrchu
keramiky. Pokročilí se již budou moci pustit i do náročnějších prací, kde využijí dosud zvládnuté
techniky a jejich kombinace.



Ze společně stráveného času na kurzu si odnesete nejen radost a uvolnění z kreativní činnosti, ale
také své vlastní výtvory, které budou těšit Vás či mohou být originálním dárkem pro Vaše blízké. Záleží
jen na Vaší fantazii! S menšími dětmi v kurzech tvoříme na jednotné téma, starší děti, rodiče s dětmi
a dospělí si mohou připravit i vlastní náměty a s mojí pomocí (pokud to umožňuje prostředí dílny) si
vyrobit cokoli dle vlastního přání.

 Kurzy budou probíhat v dílně v suterénu ZŠ Švihov podle následujícího rozvrhu:

V I. pololetí: od 1. října 2015 (čtvrtek) do 15. prosince 2015 (úterý)
Ve II. pololetí: od 2. února 2016 (úterý) do 2. června 2016 (čtvrtek)
Kurzy pro žáky I. a II. stupně - 1x za dva týdny:
Liché týdny: Úterý: 13.15 – 14.15 ……… žáci 3. ročníku
Čtvrtek: 13.15 – 14.15 ……… žáci 4. ročníku
Čtvrtek: 14.30 – 16.00 ……… žáci 7., 8. a 9. ročníků

zahájení 6.10.2015
zahájení 8.10.2015
zahájení 8.10.2015

Sudé týdny: Úterý: 13.15 – 14.15 ……… žáci 2. ročníku
Čtvrtek: 13.15 – 14.15 ……… žáci 1. ročníku
Čtvrtek: 14.30 – 16.00 ……… žáci 5. a 6. ročníků

zahájení 13.10.2015
zahájení 1.10.2015
zahájení 1.10.2015

Kurzy pro dospělé - 1x týdně:
Úterý: 14.30 – 16.30 ……… dospělí s dětmi, dospělí zahájení 6.10.2015
Čtvrtek: 17.00 – 20.00 ……… dospělí
zahájení 1.10.2015
(možno též v dvouhodinových blocích 17.00 – 19.00 nebo 18.00 – 20.00)
 Minimální počet pro otevření jednotlivých kurzů je 8 účastníků.
Vedení kurzů: PhDr. Barbora Křivohlavá, IČ: 87428385

e-mail: b.krivohlava@atlas.cz, tel. 728 104 484

Cena kurzů:






žáci 1. – 4. ročníků: 90 Kč/60 minut výuky (1 x za 14 dní)
žáci 5. – 9. ročníků: 120 Kč/90 minut výuky (1 x za 14 dní)
pro dospělé: 160 Kč/120 minut výuky (1 x za týden)
pro dospělé: 240 Kč/180 minut výuky (1 x za týden)
pro dospělé s dětmi: 160 Kč/120 minut výuky (1 x za týden)
+ 1 dítě do 9 let ZDARMA, dvě a více dětí 80 Kč/dítě/120 minut výuky.

Základní pomůcky, materiály a výpaly jsou zahrnuty v ceně kurzu!
Přihlásit se můžete písemně na e-mail: kurzy@createsta.cz nebo telefonicky na tel.: 728 104 484
do 24. září 2015. Uveďte, prosím, jméno, příjmení, den a čas, kdy byste chtěli na kurz docházet.
Přihlášení uchazeči dostanou bližší informace písemně na první hodině výuky (viz 1. strana –
zahájení kurzů).
Přihláška platí pro obě pololetí školního roku 2015/2016. Uvažujete-li o přihlášení do kurzů až od
II. pololetí (od 2. února 2016), kontaktujte mě rovněž nyní. Děkuji.
Těším se na viděnou!
PhDr. Barbora Křivohlavá 

Vedení kurzů: PhDr. Barbora Křivohlavá, IČ: 87428385

e-mail: b.krivohlava@atlas.cz, tel. 728 104 484

