
Větší školáci, kteří k nám už chodili a jsou pokročilejší, 
budou s kroužkem pokračovat ve stejném termínu, tj. 
v pondělí od 17 do 18,30 hodin. Pro tyto děti máme v plánu 
přidat více jiných rukodělných technik než v minulém roce. 
Hodiny keramiky chceme zaměřit na složitější výrobky, 
například figurální tvorbu. K ostatním technikám, které jsme 
již s nimi dělaly a které je velmi bavily, jako plstění, výroba 
ručníchručních svíček, mozaika, grafika – linoryt, savování triček, 
postavičky z pediku, šperky z petlahví atd., ke kterým se 
podle přání dětí budeme vracet, přibudou další, jako 
grafika – suchá jehla, fotokresba, výroba ručního papíru, 
papermasche, malba na sklo, tvorba ozdob z organzy, 
aranžování, možná i malování nebo drátování a další.  

Druhá skupina školáků, kam jsme zařadily mladší děti, 
začátečníky a ty, které k nám před prázdninami chodily 
v rámci kroužku pořádaného školkou jako předškoláci, 
se bude specializovat zatím především na keramiku, možná 
s malou příměsí jiné tvorby, a bude probíhat ve středu
od 16,15 do 17,45 hodin. 
Zájemci o kroužky pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na níže uvedené kontakty. Již v současné době 
máme nahlášenu spoustu uchazečů. V případě velkého počtu zájemců, výrazně převyšujícího dosavadní 
kapacitu kroužků, uvažujeme o možnosti rozšíření nabídky, možná o čtvrteční termín. 

KKroužky pro děti ze školky budou upřesněny podle zájmu a možností školky, pravděpodobně budou opět jako 
dosud v pondělí a ve středu odpoledne, v případě velkého zájmu i ve čtvrtek. Děti ze školky se snažíme 
do skupin rozdělit částečně podle věku a podle zkušeností, s těmi, které k nám již chodily, můžeme začít dělat 
složitější výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním 
dovednostem.   Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce školky.                  

RuRukodělné dílny pro dospělé budou probíhat jako dosud ve středu od 18 do 21 hodin. Program podzimního 
cyklu bude k dispozici na internetových stránkách ÚMČ Kníničky nebo na vývěskách, samozřejmě rádi 
zodpovíme i případné dotazy. Těm, kteří k nám již chodili, ho zašleme mailem. Zájemci se mohou hlásit rovněž 
na níže uvedené kontakty.

Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.
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Zahajujeme další ročník rukodělných a keramických kroužků pro děti i dospělé. Začínat budeme v pondělí 1. 
října.     
PPro děti chystáme opět kroužky keramiky i smíšených technik podle pokročilosti dětí.  Pro začátečníky a děti ze 
školky zatím vzhledem k jejich možnostem keramiku, pro větší děti keramiku se zahrnutím dalších rukodělných 
technik. Zájem dětí o rozšíření tvorby na jiné rukodělné techniky roste a některé z těch, které jsme s nimi již dělaly, 
chtějí opakovat. Dětští účastníci našich kroužků jsou velmi šikovní a zvládají velmi dobře i složitější techniky, 
proto jsme se rozhodly pro ně výrazněji rozšířit obory tvorby podle jejich věkových možností a podle jejich zájmu.
Také pro dospělé máme nachystány některé nové nápady a samozřejmě pokračování a rozšíření technik, o které 
je největší zájem.

S dalším S dalším cyklem kroužků budeme začínat opět od října, a to s následující nabídkou :


