
Celoroční kurzy na ZŠ 
Lyčkovo náměstí / Karlín

Materiálová dílna
úterý 15:00 – 16:30
V dílně, kterou povede designérka Martina  
Hamouzová, bude hlavní inspirací roční období, 
svátky a moderní umění. Budou se recyklovat 
umělé a přírodní materiály, bude se lepit, řezat, 
vrtat a malovat. Děti si vyrobí loutky, halloween-
ské masky, umělecké objekty, dárky pro blízké  
a mnoho dalšího.

Přihlašování do kurzů elektronicky na www.designeridetem.czPřihlašování do kurzů elektronicky na www.designeridetem.cz

Komiksová dílna
pondělí 16:00 – 17:30
Komiks, malé filmy na papíře nebo jednoduchý 
vtip na tři okna? Na začátku může být zážitek  
z venčení psa nebo divoký sen. A když nic jiné-
ho není po ruce, dá se převyprávět napínavá 
scéna z oblíbené knížky. Anebo si děti vymyslí 
svého superhrdinu a naučí se tvořit komiksové 
příběhy. To hlavní je nakreslit a převyprávět svůj 
příběh druhým tak, jak chceme, aby ho zažili. 
Tvůrčí dílnu povedou ilustrátoři Dora Dutková  
a Marek Rubec. 

Koláž a animace
čtvrtek 16:00 – 17:30
V celoroční tvůrčí dílně budou děti pracovat  
s různými materiály. Společně s lektorkou  
Helenou Čubovou budou objevovat rozmanité 
techniky koláže. Tvorba koláže je příběhem, ve 
kterém se stříhání i lepení stává dobrodružnou 
cestou. Tento imaginativní tvůrčí proces nako-
nec děti „přetaví“ v krátký animovaný film. Děti 
nemusí nutně zvládat techniky kresby nebo 
animace, vše se v dílně naučí. 



Jak si „vytunit“ šatník

Lovíte rádi v sekáčích?  
Doplňujete svůj outfit origi-
nálními kousky, které nikdo 
jiný nemá? Co si takhle zku-
sit přetvořit něco svépomo-
cí? V celoročním kurzu si  
s módní designérkou Annou 
Tran prozkoumáme, jak se 
dá ze staršího kousku udělat 
něco originálního. Budeme 
takzvaně upcyklovat, praco-
vat s vlastním nenošeným 
oblečením nebo s věcmi 
ze sekáče. Proměníme tak 
staré a nepotřebné kousky 
ve „vytuněné“ outfity. To 
nakonec udělá radost nám 
i naší planetě. V kurzu si 
vytvoříme také doplňky, bez 
kterých se žádný model  
neobejde. 

Kdy a kde?
každou druhou středu v měsíci
17:30 – 20:30 / ZŠ Lyčkovo náměstí 
začínáme od října

Více info a přihlašování na www.designeridetem.cz/jak-si-vytunit-satnik/

Pro koho je kurz určen?
• pro kohokoli se zájmem o módu od  
 13 let (min 8, max 10 účastníků)
• pro začátečníky, ale i pokročilé,  
 netřeba umět na šicím stroji, vše  
 se v kurzu naučíme 
• pro ty, kteří hledají svůj osobitý styl  
 a chtějí být nezávislí na módních  
 řetězcích
• pro ty, kteří se zajímají o DIY (do it  
 yourslef) techniky, upcycling  
 a ekologii 


