
Předpokládaná tematika jednotlivých dní 
(v případě nepředvídatelných okolností si vyhrazujeme právo změnit skladbu dní): 

 

 

TISKAŘSKÉ PONDĚLÍ (22.7.) 
Na začátku dne proběhne krátká seznamovací aktivita, kdy se děti budou mít možnost lépe poznat, a i ty 

nejbojácnější budou mít šanci se projevit.  
 

Dopoledne se s dětmi zaměříme na grafiku. Začneme tzv. předgrafickou technikou - 

frotáží, pak vyzkoušíme linoryt a monotyp. Děti se seznámí s celým procesem vzniku 

různých grafik a vyzkouší si práci s profesionálním tiskařským lisem.  

Odpoledne budeme vyrábět pozvánky pro rodiče a prarodiče na páteční vernisáž – 

s dětmi vyzkoušíme akční techniku slashpaintingu.  Navštívíme zámeckou galerii a 

povíme si o aktuální výstavě. Děti v závěru dne budou ilustrovat hradní pověsti.  

 

 

NOSTALGICKÉ ÚTERÝ (23.7.) 
V úterý nás čeká malba v plenéru – zaměříme se na hrad a zámek, který také s dětmi 

navštívíme. Odpoledne bude pro děti přichystaný hradní animační program, kdy se 

dozví něco a historii, a zároveň si také vyzkouší svoje znalosti a dovednosti při různých 

disciplínách.  

Na závěr dne si děti vyzdobí sítotiskovými šablonami textilní tašku a papírové desky, ve 

kterých mohou uchovávat svoje obrázky. 

 

 

DEKORATIVNÍ STŘEDA (24.7.) 
Jak už název napovídá, budeme vyrábět různé ozdoby, které pak mohou vyzdobit 

dětský pokoj nebo sloužit jako dárek. Vyrábět budeme nejen z korálků, ale i z vosku.    

Děti si vyzkouší i ruční embossing a odpoledne nás bude čekat stopovaná v okolí hradu. 

(Děti vybavte prosím repelentem.)  

 
 

KREATIVNÍ ČTVRTEK (25.7.) 
Poslední dopoledne na Klenové věnujeme výrobě mozaiky, kterou děti libovolně 

sestaví. Odpoledne budeme malovat pastelem – tématem bude naše povaha a to, co 

se ukrývá „v naší hlavě“.    

 

DEN D (26.7.) 
Páteční dopoledne věnujeme smaltování a prohlídce výstavy v Galerii U Bílého 

jednorožce. Většinu dne strávíme přípravou slavnostní vernisáže pro rodiče a 



prarodiče. Děti sami nainstalují výstavu ze svých děl včetně popisků a vytvoří 

prezentaci jejich tvůrčích aktivit na Klenové. V případě časové rezervy navštívíme po 

domluvě s dětmi Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše.   

Vernisáž proběhne v pátek 26. 7. od 16:00 v prostorách vnitřní zahrádky kavárny 

Jednorožec v přízemí Galerie U Bílého jednorožce. 

 

Děti během celého týdne mohou plnit tzv. Art Challenge, jejíž témata se dozví 

na začátku týdne. Každý den je doplněn o pohybovou či volnočasovou 

aktivitu, kterou se děti dozví až na místě – záležet bude na časové rezervě, na 

počasí, ale i domluvě s dětmi samotnými. 

 
 


