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Pedagog Název činnosti Anotace 
Počet 
žáků 

 

Jindřich Mádr ofsetový tisk, tisk na 

stroji středního formátu 

míchání barev podle vzorníku Pantone, tisk plakátu 7 

Slavíčková, 
Kondelíková 

velikonoční krabička Vytvoř si krabičku s vlastním návrhem na velikonoce 14 

Vlasatíková, Baňarová Psychologie fontů Pojďtme se blíže podívat na to, že jak pomocí správného výběru fontů můžeme 
vyjadřovat emoce, nálady i osobnost člověka. 

14 

Krhovská Eva, 
Pokorná Tereza 

POKR: Zanech stopu Pojďme si to tu udělat hezký! Projevte svoji kreativitu a pojďte s námi vyzdobit 
chodbu naší školy. Jako první mise bude chodba u grafiků. Využijeme jak vaše 
šikovné ručičky, tak různé šablony, spreje, barvy a vaše nápady. 

14 

Šimková Ivana Kreslení ve stylu anime Kreslení postavy ve stylu anime. 10 

Chvála Tomáš Samolepky Navrhni si vlastní motiv, který si pak vytiskneš na samolepící papír. 7 

Ondřej Krejčí vlastní logo Nakresli si lihovým fixem na kovolist vlastní logo či motiv. Solečně ho pak vytiskneme. 7 

Ondřej Čipera Workshop focení 
mobilem 

Foto procházka v přírodě spojená s workshopem základů focení nejen 
mobilem, možnosti kompozice pro využití focení krajiny a portrétů. Základní 
úpravy fotek přímo v mobilu v aplikaci. Výstupní kvalita pro sociální sítě. V 
případě ideálních povětrnostních podmínek se můžete těšit na malé foto 
překvapení. :) 

7 

Eva Jakubcová Malování kamínků a 
velikonoční tvoření 

Žáci si namalují kamínky, které si přinesou, akrylovými barvami nebo 
permanentními fixami. Zhotoví si papírové velikonoční dekorace. 

7 

Šárka Mrkvová Krabičková matrjoška Zhotovení sestavovaných krabiček. 7 
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Bártová, Klimešová Výroba kreativního 
papíru se zhotovením 
zásobníku na papír 

Žáci projeví svoji kreativitu na papíru a odnesou si stylový (vlastnoručně 
vyrobený) zásobník na papír 

14 

David Nemetz 
Dominik Bicek 

Potisk vlastního motivu 
na textil 

Žáci si přípraví vlastní motiv, který si pak sami vytisknou na textil. 6 

 


