
Příměstský výtvarný tábor s denním docházením pro 8 – 12 leté děti 

 

 

Zaměření: Inspiraci hledej ve vodě 

V rámci výtvarného tábora se budeme věnovat tématu vody. Budeme zkoumat vodní živel a objevovat duchy 

vodních pramenů. Inspirací nám bude řeka Ohře či klášterecké léčivé minerální prameny. Zaměříme se na vnímání 

vody, jejich zvuků, zurčení či bublání. S tématem vody souvisí také ekologie – pracovat budeme mimo jiné s 

odpadními materiály, které budeme výtvarně recyklovat. Tvořit budeme nejen v ateliéru, ale také v exteriéru ZUŠ. 

Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve 

skupině a jejich vzájemnou spolupráci. 

 

Pořadatel: Výtvarný obor - Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov 

Termín:  1. termín:   3. 8.- 7. 8. 2020 2. termín: 17.8.-21.8.2020 

 Lektoři 

Irena Hofhans, pedagog Základní umělecké školy 

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, galerijní pedagožka, kurátorka Galerie umění Karlovy Vary 

 

Podmínky. 

Poplatek za výtvarný příměstský tábor činí 2300 Kč a zahrnuje: 

→ výtvarný materiál potřebný k tvorbě, (základní výtvarné potřeby, které určí lektor, si děti přinesou). 

→ odborné lektorské vedení, obědy, svačiny, občerstvení na vernisáž (prosíme rodiče, aby v přihlášce vyplnili 

nesnášenlivost či nechuť k určitým potravinám).  

Předběžný harmonogram: 

→ Denní docházení (pondělí až pátek od 8.00-15.30).  

→ Výtvarné aktivity jsou rozděleny do dvou bloků, dopolední blok je spíše zaměřen na volnou výtvarnou tvorbu, 

odpolední je zaměřen na odpočinkové aktivity, rukodělné tvoření či výtvarné hry, z nich některé mohou 

proběhnout v závislosti na počasí v exteriéru ZUŠ. 

→ Pro děti bude zajištěn oběd a odpolední svačinky a celodenní pitní režim.  

→ Výtvarný tábor bude zakončen závěrečnou vernisáží vzniklých prací, která se uskuteční v pátek od přibližně 

od 16.00 v prostorách ZUŠ. Na vernisáž srdečně zveme rodiče a prarodiče dětí, sourozence a přátele. 

Bezpečnost 

→ Děti budou pod pedagogickým dohledem po celou dobu tábora. 

→ V prostorech školy je zajištěna (a bude) pravidelná dezinfekce používaných prostor a materiálů. 

→ Účast dítěte je podmíněna podepsáním čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které podepisuje rodič po 

zvážení všech rizikových faktorů. ČP obdrží po odeslání přihlášky a provedené platbě předem. 

 

Těšíme se na vaši účast 

Irena Hofhans a vedení ZUŠ 


