
VZDĚLÁVEJ se a TVOŘ
TVOŘením se VZDĚLÁVEJ

AHOJ ŠKOLO

Nabídka lektorských pořadů pro žáky ZŠ
březen–duben 2023

Každé úterý: Tajuplný les
od 8:00   Obrazy k sežrání
    lektor: Hana Děcká     
Každou středu: Hmyzáci v akci
od 8:00, 10:00, 12:30 lektor: Ondřej Nahorniak    
Každý čtvrtek: Stop motion animace
od 8:00, 10:00, 12:30 Vytvářej pohyb – základy animace 
    lektor: Šárka Čechová     
Každý pátek: Jak maluje orchestr
od 8:00, 10:00, 12:30 Rytmus všude kolem 
    lektor: Alena Čípová
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KDE: Vrátnice, 1. máje 1000, Rožnov p. R.    REZERVACE ZDE: https://tecko.reenio.cz
CENA: 50 Kč za žáka, doprovod zdarma
Rezervujte si termín na www.tka.cz nejpozději 7 dní předem.
Kontakt: Romana Bílá, romana.bila@tka.cz, tel.: 604 899 032



Dobrý den, ahoj školo,
po úspěšném podzimním běhu tvořivě-vzdělávacích pořadů Téčka AHOJ ŠKOLO, si 
vás dovolujeme oslovit s jejich pokračováním a nabídkou dalších workshopů. V nabídce 
jsou původní i nové lekce. Některé jsou navazující, některé se dají propojit – například 
výroba pohyblivé loutky s animací. Zařadili jsme také pořady pro nejmenší třídy.
Račte si tedy vybrat.

  Výtvarné – obrazy
TAJUPLNÝ LES • pro žáky 1.–5. třída, 90 min., lektor: Hana Děcká
Vydáte se na cestu lesem v obrazech malířů současných i minulých. Objevíte, co se 
skrývá v zákoutí přírodních scenérií a vytvoříte si vlastní les technikou pop-up skládanky.

OBRAZY K SEŽRÁNÍ • pro žáky 4.–9. třída, 90 min., lektor: Hana Děcká
Workshop zaměřený na seznámení se s žánry obrazů a podrobnější poznání jednoho
z nich – zátiší. Nahlédnutí do různých způsobů zobrazování zátiší ve vybraných
uměleckých stylech prostřednictvím vlastní tvorby.

  Výtvarné – modelace
HMYZÁCI V AKCI • pro žáky 3.–7. třída, 90 min., lektor: Ondřej Nahorniak
Výroba vlastní pohyblivé loutky (hmyzího jedince), která může posloužit např. k ani-
maci nebo do přírodopisu. Objevování technologie výroby drátěné kostry a následná 
práce s modelovací hmotou.

  Filmové
STOP MOTION ANIMACE • pro žáky 4.–9. třída, 90 min., lektor: Šárka Čechová 
Navazující workshop na ZÁKLADY ANIMACE, který vás vtáhne hlouběji do detailů 
animace. Vyzkoušíte si tři různé animační styly – Cutout animace, Clay animace,
Pixilace. To vám umožní zpracovat váš příběh ještě zajímavěji.

VYTVÁŘEJ POHYB – ZÁKLADY ANIMACE • pro žáky 4.–9. třída, 90 min., lektor: Šárka Čechová 
Co je to animace? Jak ji vytvořit ve svém mobilním telefonu jednoduše a kdekoli? 
Rozviň své kreativní schopnosti, vymysli příběh a odnes si svůj první animovaný �lm.

  Hudební
JAK MALUJE ORCHESTR • pro žáky 2.–7. třída, 90 min., lektor: Alena Čípová
Mají hudební nástroje svou barvu tónu? Samozřejmě! Nevěříte? Přijďte, ať můžeme 
společně odhalit tajemství jak malých, tak i velkých hudebních obrazů. Řekneme si, jak 
toto kouzlo zvané instrumentace funguje a naučíme naše uši lépe hudbu poslouchat.

RYTMUS VŠUDE KOLEM • pro žáky 2.–7. třída, 90 min., lektor: Alena Čípová
Společně s dětmi ke kořenům hlavního pilíře hudby. Objevování pestrosti rytmů napříč 
různými kulturami. Tikot rytmu v běžném dni. Tvorba svého vlastního nástroje
a společné rytmické řádění.

Těšíme se na vás, za tým lektorů Alena Čípová, dramaturgyně, tel.: 774 253 025, alena.cipova@tka.cz
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