
Dětské keramické a rukodělné kroužky 2016/2017 
pořádané ÚMČ Kníničky 

Srdečně zveme děti do keramických a rukodělných kroužků, pořádaných v krčku tělocvičny 
v Kníničkách.  V připravovaném programu máme místo pro začátečníky i pokročilé.
ZZačínat budeme v pondělí 3. října. První pololetí bude probíhat od října do ledna, druhé 
pololetí od února do května až června. Termíny kroužků jsou přizpůsobeny tak, aby byly 
respektovány svátky a prázdniny, přitom však zachováváme plný počet lekcí pro každé 
pololetí, kroužky tedy budou na jaře končit každý trošku jinak.                

Kroužky pro děti z mateřské školky Studánka se zaměřují především na keramiku a jsou 
provozovány v rámci mateřské školky zatím ve dvou skupinách – v pondělí a ve středu. 
Zájemci o tyto kroužky se mohou přihlásit u paní ředitelky mateřské školky.

PPro školáky máme nachystány dvě alternativy :
VVětším školákům nabízíme kroužek zabývající se kromě keramiky i dalšími rukodělnými 
technikami. Pro děti máme nachystané různé nápady, jako smalt, plstění, mozaika, výroba 
svíček, výroba škrobového papíru atd. V minulém roce jsme s těmito rozšířenými technikami 
začaly a zjišťovaly, co děti baví a co už zvládnou, z těchto zkušeností tedy budeme dále 
vycházet. Které techniky zařadíme a v jakém pořadí bude záviset na šikovnosti dětí, uvidíme, 
jak jim to půjde a podle toho program během roku upravíme a doplníme. Tento kroužek 
se bude konat v pondělí od 17 do 18,30 hodin.
DDruhá skupina školáků, ve které počítáme především s mladšími dětmi, účastníky se zájmem 
pouze o keramiku, začátečníky  a těmi, které k nám před prázdninami chodily v rámci kroužku 
pořádaného školkou jako předškoláci, se bude specializovat zatím především na keramiku 
a bude probíhat ve středu od 16,15 do 17,45 hodin.

Zájemci o tyto kroužky pro školáky se nám mohou hlásit na tyto kontakty: 
Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
LLenka Jašková, tel.:608970129 e-mail: lenka.jaskova13@seznam.cz

V případě velkého počtu zájemců, výrazně převyšujícího dosavadní kapacitu kroužků, 
uvažujeme o možnosti rozšíření nabídky. 

Děkujeme dětem za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.

Zina Lišková, Hana Juránková, Lenka Jašková


