
Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru"  HARMONOGRAM 
D 

NEDĚLE (příjezdový den) 
 17–19 příjezd a ubytování, seznamování (tvorba jmenovek, myšlenková mapa na téma prostor, jednoduché 

 aktivity na téma prostor - vymezení prostoru, jak a kde...), seznamovací hry 

 19–20  vlastní večeře 

 20–22  individuální volno a večerka 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

PONDĚLÍ (seznámení s prostorem chaty a okolím, od land artu k liniím v prostoru) 

DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45) 

 procházka po okolí + přivítání - seznámení s konceptem tábora "Najdi prostor v prostoru", rozdělení do týmů (4 týmy, 

4x6 dětí), rozdělení vedoucích, práce na názvu týmu (popř. návrhy na vlajku, znak, erb..)   

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (na louce) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45), land art a práce s prostorem okolo nás v lese 

 landartové aktivity v lese, vymezení/vytyčení prostoru kolem sebe, pomocí přírodních materiálů (šišky, větve, mech, 

jehličí, listy atd.), individuální práce/kolektiv??? 

 sportovní aktivity (šipkovaná po cestě na chatu - v případě, že bude dostatek času) 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě (pod odpočinkovým stanem na dekách) 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16), hledání "prostorových pout či vazeb" v ohraničeném prostoru 

 tvorba "lapačů snů" - ve vymezeném prostoru kruhu, který omotáváme pletací přízí, vypleteme 

geometrické tvary (uvnitř nemusí být obrazce mandal, ale "volné" hledání linií v prostoru, lze využít 

několik barev přízí, korálky a apod.), hotové "lapače" budou po dobu kurzu spojené viset pod 

pergolou nebo u verandy 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30), hledání "prostorových pout či vazeb" v ohraničeném prostoru 

 dodělávání "lapačů", popř. možnost udělat si další lapače, dozdobit je jako 

klasické lapače snů  

 tvorba velkých prostorových instalací na zahradě, za pomocí kůlů v zemi, 

propojování pomocí barevných provázků (1 tým/obrazec - losování: čtverec, 

kruh, obdélník a trojúhelník) 

 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 (od linií v prostoru přes zhmotněné linie k hmotnému zobrazování) 

 DOPOLEDNÍ BLOK I. (9–10.45), "hledání proudění a vln energie" v neohraničeném prostoru 

 tvorba malé sochy z drátku, připevněné k dřevené podložce, záznamy proudění, 

energie a vln (inspirace Karlem Malichem, Alexandrem Calderem apod.), popř. závěsné 

instalace z drátků, korálků - dle nápadu dětí 

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (na zahradě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

 tvorba malé sochy z drátku, připevněné k dřevené podložce, záznamy proudění, energie a vln (inspirace Karlem 

Malichem, Alexandrem Calderem apod.), popř. závěsné instalace z drátků, korálků - dle nápadu dětí 

 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě (pod odpočinkovým stanem na dekách) 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16), PET ART 

 PET ART, tvorba velkých soch z plastových materiálů, recyklace, předem určené téma (např. dotek, plynutí, 

setkání...) 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30), 

 PET ART, tvorba velkých soch z plastových materiálů, recyklace, předem určené téma (např. dotek, plynutí, 

setkání...) 

 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), "hledání proudění a vln energie" v neohraničeném prostoru 

 přechod od linií k hmotě, tvorba společných týmových soch (inspirace 

kubismem),  

 1.varianta - krabice nejprve rozdělíme papírovou páskou na různé geometrické 

tvary, dále skládáme krabice tak, aby na sebe navazovaly barvy a tvary 

 2. varianta - pomalujeme každou krabici jednou barvou a následně bude krabice připevňovat k sobě do 

libovolného tvaru 

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (na zahradě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

 pokračování v tvorbě sochy z geometrických tvarů 



 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě (pod odpočinkovým stanem na dekách) 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16), interaktivní sochy 

  tvorba interaktivních soch s velkoplošnými fotografiemi dětí (4 děti ve skupině), fotografie se nastříhají na 3 

části a každá část se nalepí na jednu krabici (4 děti-4 strany), barevné malované pozadí, černobílé či barevně 

pomalované fotografie 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30), interaktivní sochy 

 tvorba interaktivních soch s velkoplošnými fotografiemi dětí (4 děti ve skupině), fotografie se nastříhají na 3 

části a každá část se nalepí na jednu krabici (4 děti-4 strany), barevné malované pozadí, černobílé či barevně 

pomalované fotografie 

 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), příprava soch na páteční vernisáž 

 tvorba velkoplošných soch, které budou vystaveny ve Smetanových sadech v Jihlavě, malování na sololit a 
skládání a pasování desek do sebe 
 
SVAČINA - 10.45–11.15 (na zahradě) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II. (11.15–12.45) 

 tvorba velkoplošných soch, které budou vystaveny ve Smetanových sadech v Jihlavě, malování na sololit a 
skládání a pasování desek do sebe 
 

OBĚD - 13–13.30 

 

POLEDNÍ KLID (13.30–14.30) 

 odpočinek na pokojích či na zahradě (pod odpočinkovým stanem na dekách) 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. (14.30–16), 

  tvorba velkoplošných soch, které budou vystaveny ve Smetanových sadech v Jihlavě, malování na sololit a 
skládání a pasování desek do sebe 
 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. (16.30–18.30), 



 tvorba velkoplošných soch, které budou vystaveny ve Smetanových sadech v Jihlavě, malování na sololit a 
skládání a pasování desek do sebe 

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

 

VEČEŘE - 18.30–19.30 

 

VEČERNÍ PROGRAM (19.30–21.50) 

 

 reflexe dne 

 projekce filmů 

_______________________________________________________________________________________________ 

PÁTEK  

DOPOLEDNÍ BLOK I.  

 odjezd do Jihlavy (autobus č. 7, 8.10 hod., příjezd do Jihlavy 8.26 hod.) 

 návštěva Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 (http://www.ogv.cz/), výstava Vlákna, klubka, 

tkaniny (Myšlenky jsou tenká vlákna) 

 

SVAČINA - 10.45–11.15 (v parku) 

 

DOPOLEDNÍ BLOK II.  

 prohlídka města (vyhlídková věž Brána matky boží, popř. výstava Kašpárci celého světa) 

 

OBĚD - 13–13.30 (Jídelna v Benešově ulici v Jihlavě) 

 

POLEDNÍ KLID 

 relaxace v parku 

 

ODPOLEDNÍ BLOK I. 

 instalace soch ve Smetanových sadech v Jihlavě, příprava na vernisáž 

 

SVAČINA - 16–16.30 

 

ODPOLEDNÍ BLOK II. 

 instalace soch ve Smetanových sadech v Jihlavě, příprava na vernisáž 

 17.00 vernisáž sochařské výstavy dětí z výtvarného kurzy, viz přiložený letáček, Smetanovy sady, Jihlava 

(parkování je možné v blízkosti parku Smetanovy sady), všichni rodiče a přátelé jsou samozřejmě na 

vernisáž vítáni!!!  

(18.03 hod. odjezd ze zastávky Seifertova (autobus č. 7) zpět na chatu do Vysoké, příjezd v 18.07 hod.), popř. 

individuální odjezdy rodičů na chatu ve Vysoké 

 

VEČERNÍ PROGRAM 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SOBOTA   
 8.00 budíček 

 8.15–8.45 snídaně 



 10–12 individuální odjezdy domů 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

 


