Organizační pokyny KERAMIKA šk.rok 2016/2017
Keramická dílna ZŠ LIPTÁL – vchod od tělocvičny – pondělí podle rozpisu:
žáci ZŠ od 15.00-do 17.00 hodin. Dospělí, dospělí s dětmi, starší žáci od 17.00do 18.45 hodin.
PLÁN PRÁCE KERAMICKÉHO KROUŽKU: změna možná!!!
12. 9. 2016
bezpečnost v dílně, základy práce s hlínou a modelování
26. 9. 2016
bezpečnost v dílně, modelování a dekorování
10. 10. 2016
glazurování, oxidy. engoby
24. 10. 2016
vánoční téma
7. 11. 2016
vánoční téma
21. 11. 2016
glazura + přineste kdysi vyrobené Betlémy na výstavu!!
5. 12. 2016
volné vyrábění
19. 12. 2016
volné vyrábění
2. 1. 2017
PRÁZDNINY ZAVŘENO
16. 1. 2017
Souboj hrnků 1.
30. 1. 2017
Souboj hrnků 2.
13. 2. 2017
PRÁZDNINY ZAVŘENO
27. 2. 2017
glazurování
13. 3. 2017
velikonoční vyrábění
27. 3. 2017
glazurování
10. 4. 2017
dárky pro maminky
24. 4. 2017
glazura a volné vyrábění
8. 5. 2017
STÁTNÍ SVÁTEK ZAVŘENO
22. 5. 2017
zvonkohra
5. 6. 2017
volné vyrábění
19. 6. 2017
glazurování a dokončení zvonkohry. Rozloučení.
POPLATEK:
1. pro školní děti přihlášené k pravidelné docházce je poplatek na celý školní rok 500,-Kč.
Předpokládá se 100% účast a částka je nevratná.
2. pro školní děti nepřihlášené k pravidelné docházce (to znamená, že si přijdou vyrobit jen
někdy), dospělé i předškolní děti za každé vyrábění je poplatek 60,-Kč (následné glazurování
je v ceně). Pro nepravidelné tvoření je vyhrazen čas pouze od 17 do 18.45 hodin!!!
3. Pokud spotřeba hlíny přesáhne u jednoho účastníka obvyklé množství, doplatí dalších 40,-Kč
za vyrábění – tj.celkem 100,-Kč za jedno vyrábění (vyrobí si například místo jednoho hrnku
dalších pět kusů, jedná se většinou o vyrábění dospělých, následná glazura je v ceně) .
Organizační pokyny: Do keramiky přichází dospělí i děti zadním vchodem u tělocvičny. Choďte
včas a nerušte svým pozdním příchodem začátek tvoření. Noste si potřebné pomůcky – příborový
nožík, bavlněné hadříky 30x30cm i větší, štětce měkké na glazuru, štětinaté na hlínu, pracovní
oblečení. Některé z nástrojů si můžete půjčovat v dílně a své věci nechat ve skříňce na příště.
Po ukončení práce je vaší povinností všechno uklidit a umýt, pak teprve můžete mezi
16.30.a17.00hodinou odcházet domů. V této době si děti vyzvedávají rodiče osobně, dřívějším
příchodem rušíte v práci a úklidu. Za žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce a do kroužku
nepřišli, škola NEODPOVÍDÁ!!! Nepřítomnost nebo dřívější odchod omlouvejte písemně. Od 17.00
pokračuje kroužek pro dospělé, popřípadě děti a předškolní děti s doprovodem.
Dílna se zavírá v 18.45 hodin.
Petra Pilná, vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, fotky na: http://druzinaliptal.rajce.idnes.cz/
……………….odstřihněte a vraťte p.Pilné……………………………………
Jméno……………………………………………….třída……..
Byli jsme seznámeni s organizací keramického kroužku šk.rok 2016/2017
V ................ dne ..............................podpis rodičů:…………………………………………………

