
 

VÝUKOVÉ PROGRAMY  2017/2018 
 

Výukové programy probíhají v DDM Netolice nebo v příslušné 

třídě ZŠ (dle domluvy). 

 Výuku zajišťují pracovníci DDM. 

 Po celou dobu konání VP ručí za účastníky jejich pedagog! 

 Délka programu 90 – 120 minut. 

 Děti si s sebou odnáší svůj výrobek, nebo získanou dovednost 

či znalost. 

 Přezůvky a dobrou náladu s sebou. 

 Je nutné předem domluvit termín a konkrétní detaily 

vybraného VP (nejlépe měsíc dopředu). 

 Termíny a další informace v DDM Netolice 

 a na tel.: 388 324 521 nebo 721 974 529. 

Enkaustika   30,- Kč    (pro ZŠ) 

Abstraktní malování voskem a žehličkou 

Výroba placek  30,-Kč  (ZŠ, MŠ) 

Odznaky – s vlastním motivem, kulaté, nebo oválné. 

Nově i ve tvaru srdce. 

Zrcátka 40,-Kč   (ZŠ, MŠ) 

Výroba kapesních zrcátek s vlastním motivem. 

Vánoční tvoření 40,-   (ZŠ) 
Andílek z ovčího rouna 

Deskové hry 10,-Kč (ZŠ) 
Ukázka a hraní moderních deskových her 

Mýdla 40,-Kč (ZŠ) 
Výroba třpytivých mýdel litých do formy 

Brože z plsti 40,-Kč (ZŠ, MŠ) 
Práce s vyřezávacím strojem Big Shot 

Malované tašky 60,-Kč (ZŠ, MŠ) 
Plátěné nákupní tašky na rameno zdobené technikou 

monotisku, popř. tiskem přes šablony. 

 



Puzzle 20,-Kč (ZŠ, MŠ) 

Práce s vyřezávacím strojem Big Shot- puzzle s vlastním 

motivem, po domluvě lze zaměnit za tangram. 

Decoupage 40,-Kč (ZŠ) 
Použití klasické ubrouskové metody k ozdobení květníku. 

Tisk na trička 40,-Kč (ZŠ, MŠ) 
Tisk na textil pomocí šablon na donesená trička! 

Malování na porcelán 60,-Kč (ZŠ) 
Práce s barvami a konturami na porcelán, namalování hrnku. 

Pet art 30,-Kč (ZŠ) 

Šperky a přívěsky na klíče z plastu. 

Šumivky 50,-Kč (ZŠ, MŠ) 
Výroba šumivých koulí do koupele. 

Malování na sklo 30,-Kč (ZŠ) 
Výroba svícnu technikou saténování – s sebou malou 

skleničku na zavařování. 

Šperky z organzy 50,-Kč (ZŠ 2. stupeň) 
Květiny z organzy jako módní doplňky na brože, sponky  

nebo gumičky. 

Malba na hedvábí 50,-Kč (ZŠ) 
Hedvábný obrázek v papírovém rámu vel.A5 

Keramika 30,-Kč (ZŠ, MŠ) 
Výroba drobné keramiky dle domluvy (svícen, zápich 

do květináče, želvička apod.). 

Recy věci 20,-Kč (ZŠ) 
Jak přeměnit odpad v poklad (téma recyklování zvolíme 

po domluvě). 

Drátování 50,-Kč (ZŠ 2. stupeň) 

Tradiční technika na sklenku nebo láhev. 

Korálkování 50,-Kč (ZŠ od 4. tříd) 

Drátěný stromeček s korálkovými lístky. 
 


