
Výtvarný kurz "Kniha příběhů a ilustrací"  HARMONOGRAM 
D 

NEDĚLE 
 17–19 příjezd a ubytování, seznamování (tvorba jmenovek, společná kresba na téma příběhy), seznamovací hry 

 19–20  vlastní večeře 

 20–22  společný poslech příběhu “Sestra Smrt“ a večerka 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PONDĚLÍ 

DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

 procházka po okolí + přivítání - seznámení s konceptem tábora "Kniha příběhů a ilustrací", rozdělení do týmů (4 týmy, 

3x5 dětí, 1x6), rozdělení vedoucích, práce na názvu týmu (popř. návrhy na vlajku)  

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (na louce) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

 seznámení s technikami, které bude možné využít při ilustraci příběhu “Sestra Smrt“ (linoryt, monotyp, koláž (papírová, 

látková, z barevných samolepících fólií,), kresba, malba - akvarel- každý si vyzkouší všechny techniky a rozhodne se, 

jakými technikami chce svou knihu ilustrovat 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě  

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16) 

 seznámení s technikami, které bude možné využít při ilustraci příběhu “Sestra Smrt“ (linoryt, monotyp, koláž (papírová, 

látková, barevných samolepících fólií,), kresba, malba – akvarel 

 přemýšlení nad příběhem, rozkreslování jednotlivých ilustrací, tvorba makety knihy 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30) 

 návrhy na týmové vlajky, rozkreslení a příprava na večerní malování vlajek 

 sportovní aktivity (fotbal, přehazovaná, "šátek", kuželky a mnoho dalšího...) 

 

VEČEŘE - 18.30–19.30 

 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19.30–21.50) 

 reflexe dne 

 tvorba týmových vlajek (malba 4 vlajek) 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 



ÚTERÝ  

 DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

  poslech a ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel) 

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (na zahradě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

  ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel) 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě  

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16) 

  ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel) 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30) 

 ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel) 

 sportovní aktivity (fotbal, přehazovaná, "šátek", kuželky a mnoho dalšího...) 

 

VEČEŘE - 18.30–19.30 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19.30–21.50) 

 

 reflexe dne 

 individuální tvorba, tvorba pohlednic, hraní na kytary, projekce 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

STŘEDA  

DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

 příprava na výlet do Jihlavy 

  9:55 odjezd do Jihlavy  

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (v Jihlavě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

  Návštěva OGV – výstava Vlákna, klubka, tkaniny 

  12:40 odjez z Jihlavy zpět do Vysoká 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě 

 



ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16) 

   ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel)  

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30) 

  ilustrace příběhu “Sestra Smrt“ (techniky: linoryt, monotyp, koláž, kresba, malba – akvarel) 

 sportovní aktivity (fotbal, přehazovaná, "šátek", kuželky a mnoho dalšího...) 

 

VEČEŘE - 18.30–19.30 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19.30–21.50) 

 

 reflexe dne 

 diskotéka 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ČTVRTEK  

DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

  dotváření ilustrací 

  vazba knihy – workshop s Michaelou Klihavcovou 
 
SVAČINA - 10.45–11.15 (na zahradě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45)  

 dotváření ilustrací 

 vazba knihy – workshop s Michaelou Klihavcovou 
 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě  

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16) 

 vazba knihy – workshop s Michaelou Klihavcovou 

 torba přebalu knihy 
 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30) 

 vazba knihy – workshop s Michaelou Klihavcovou 

 torba přebalu knihy 

 nácvik vystoupení pro rodiče 

 

VEČEŘE - 18.30–19.30 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19.30–21.50) 

 

 reflexe dne 

_______________________________________________________________________________________________ 



PÁTEK  

DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

 torba přebalu knihy 

 nácvik vystoupení pro rodiče 
 

SVAČINA - 10.45–11.15  

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

  výroba talismanu knihy (z filcu vyrábění postavičky z příběhu) 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě  

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16) 

  výroba talismanu knihy (z filcu vyrábění postavičky z příběhu) 

  nácvik vystoupení pro rodiče 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30) 

  výroba talismanu knihy (z filcu vyrábění postavičky z příběhu) 

  nácvik vystoupení pro rodiče 

 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19–22) 

 táborák, společný večer dětí s rodiči, všichni jsou srdečně zváni k táborovému ohni na chatě 

 19.00 - zahájení táboráku 

 19.30–20.00 - předávání odměn dětem 

 20-22 - překvapení pro rodiče 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SOBOTA   
 8.00 budíček 

 8.15–8.45 snídaně 

 10–12 individuální odjezdy domů 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

 


