
VZDĚLÁVEJ se a TVOŘ
TVOŘením se VZDĚLÁVEJ

TÉČKO ŠKOLÁM

Nabídka lektorských pořadů
a workshopů pro žáky ZŠ

Říjen - listopad 2022

Každé úterý: Rytmus všude kolem
lektor: Alena Čípová

Každou středu a pátek: Obrazy k sežrání 
lektor: Hana Děcká 

Každý čtvrtek: Animace – vytvářej pohyb
lektor: Šárka Čechová



Dobrý den, ahoj školo,

dovoluji si vás oslovit naší novinkou, a to TÉČKO ŠKOLÁM. Jde o lektorské pořady a workshopy
z oblasti kultury, které jsme nazvali VZDĚLÁVEJ SE A TVOŘ, TVOŘENÍM SE VZDĚLÁVEJ.
Jak už název napovídá, půjde o společný čas s dětmi a lektorem, ve kterém se prolne rovina poznávací, 
vzdělávací a tvořivá a to v oblasti výtvarné, hudební a �lmové. Jedním z našich hlavních cílů je během 
setkání vytvářet prostředí, ve kterém se nám bude dařit prohlubovat u dětí chuť k objevování, kreativ-
nímu spolutvoření a následné využití poznatků v dalších oborech. Vždyť všechno souvisí se vším. 
Z každého workshopu si děti něco vytvoří a odnesou. Například jednoduchý rytmický nástroj, svůj 
první animovaný �lm nebo obrázek k „sežrání“.

NABÍDKA PODZIM 2022
Hudební oblast: RYTMUS JE VŠUDE. KDE SE VZAL A PROČ JE DŮLEŽITÝ?
Pro žáky 4. – 9. tříd, 90 min
Společně s dětmi ke kořenům tohoto hlavního pilíře hudby. Objevování pestrosti rytmů napříč různými 
kulturami. Tikot rytmu v běžném dni. Tvorba svého nástroje a společné rytmické „řádění“.
LEKTOR: Alena Čípová

Výtvarná oblast: OBRAZY K SEŽRÁNÍ
Pro žáky 4. – 9. tříd, 90 min
Zobrazování jídla v historii lidstva a jeho důvody. Nahlédnutí do různých způsobů tvoření zátiší
ve vybraných uměleckých stylech. Možnost vyzkoušet si několik technik výtvarné práce se zátiším.
LEKTOR: Hana Děcká

Filmová oblast animace: VYTVÁŘEJ POHYB
Pro žáky 4. – 9. tříd, 90 min
Co je to animace? Jak ji vytvořit na svém mobilním telefonu jednoduše a kdekoli? Rozviň své krea-
tivní schopnosti, vymysli příběh a odnes si svůj první animovaný �lm.
LEKTOR: Šárka Čechová

INFORMACE 
KDE: Vrátnice, 1. máje 1000, Rožnov p. R.
Pro přespolní nabízíme možnost konání workshopů přímo ve vaší škole. Pro rezervaci volejte, prosím, 
na tel.: 774 253 025 (není možné u workshopu OBRAZY K SEŽRÁNÍ!)
 
PRO JAKÉ TŘÍDY: 4. – 9. třídy ZŠ. Respektujte, prosím.

POČET ŽÁKŮ: Na jeden program, který trvá 90 min jedna třída. Tedy maximální počet žáků je 25.  
Pokud máte možnost třídu rozdělit a přijít tzv. na dvakrát, děti si to více užijí a i si více odnesou. 

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Přítomnost pedagoga je po dobu trvání programu nezbytná a počítáme
s jeho aktivní účastí. Zároveň zodpovídá za kázeň a bezpečnost dětí.

CENA – VSTUPNÉ: 50 Kč za žáka, doprovod zdarma
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA: Rezervujte si termín na www.tka.cz nejpozději 7 dní předem.
Prosíme, pokud musíte ze závažných důvodů objednávku zrušit, kontaktujte nás co nejdříve!

PLACENÍ + CO S SEBOU
Po objednání vám odešleme informace ohledně úhrady a podrobnosti k vybranému programu.

Na setkání a spolupráci se těší Alena Čípová                            REZERVACE ZDE: www.tka.cz
dramaturgyně programu, lektorka
Kontakt: alena.cipova@tka.cz, tel.:774 253 025


