Keramicý a výtvarný ateliér Koněšín
Circle of Life o.s.

Školní výlet ?
Nabízíme Vám školní výlet spojený s výrobou keramiky,exkurzí, případně besedou –
primární protidrogová prevence,
opékáním a procházkou nebo projížďkou po přehradě…
Program
Po příjezdu prohlídka ateliéru s výkladem,ukázka točení
na kruhu – děti si mohou rovněž vyzkoušet jak to jde…
Samostatné modelování Vašich žáků, ale i pedagogů pod vedením dvou lektorů.
Dekorování výrobku engobou – barevná dekorace, kterou lze nanášet na výrobek
v syrovém stavu.
Časová dotace programu: cca 2 - 3 hodiny
Vaše výrobky Vám do 14 dnů přežahneme i vypálíme.
Způsob dopravy hotových výrobků domluvíme v den výletu.
Žáci si vezmou s sebou starou košili na práci s hlínou.
Cena pro základní školy: 30,-Kč/ hodina
Školy střední: 60,-Kč/ hodina( předpokládáme větší spotřebu materiálu)
V ceně je zahrnuto lektorné, materiál,přežah s výpalem
i exkurze a případná beseda.
Můžeme Vám zajistit oběd v naší jídelně z kuchyně ZD Studenec.
(vozíme obědy i pro naše zaměstnance)
Cena oběda: 59,-Kč
Polévka, hlavní jídlo a nápoj.
Na svačinu můžeme dětem připravit vegetariánské „špekáčky“, které si opečou u nás
na ohništi, jako pozornost od nás.
Odpolední program: můžete využít ke hrám nebo koupání blízkosti Dalešické
přehrady – travnatá pláž pod Koněšínem, která je vzdálena asi 20 minut volné chůze
lesní mlýnskou cestou, nebo uskutečnit plavbu lodí po Dalešické přehradě – aktuální
ceny lodní dopravy naleznete na www obce Koněšíně.
Máte také možnost navštívit zámek v Náměšti nad Oslavou…
Termín jednodenního výletu je možný si individuálně domluvit na e-mailové adrese:
trumpesova@cbox.cz
nebo telefonicky:724 781 800, 568 888 070 fax: 568 888 090
informace: www.circleoflife.cz
Na shledanou se těší keramici z Koněšína

Přihláška
Škola……………………………………………………………………………………………………Třída:……………………….
Jméno vedoucího výletu……………………………………………………………………………………………….
Telefon/ kontakt…………………………………………………………………………………………………………………
Den:………………………………Počet žáků:…………………………Příjezd hodina:……………….
Počet pedagogů – dozoru………………….
Další požadavky – „špekáčky“
oběd
beseda
autobus
( autobus hradíte samostatně

ano – ne
ano – ne
ano – ne
ano – ne
přepravci )

………………………………………………………..
podpis,případně razítko
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Školního výletu se může účastnit více žáků.Počet je omezen do
32 + pedagogický dozor.( Čtyři žáci navíc nejsou problém)
Organizace programu: Společné části.
Praktické dovednosti ve skupinkách osmi žáků.
Modelování na dané téma – 2 – 3 hod. S přestávkou na opékání –
svačina. Opékají si rovněž po skupinkách.
Současně probíhá pro jednotlivé skupinky exkurze pod vedením
lektora s praktickou zkouškou točení v točírnách ateliéru.
Časová dotace: 15 – 20 minut/ točírna. Žáci jsou do točíren
rozděleni v po čtyřech.
Harmonogram programu:
Společný úvod – hala dílny – o keramické výrobě – zadání tématu
modelování - přizpůsobeno věku žáků.- 15 minut.
Rozdělení do skupinek.
První tři skupinky odchází do ateliéru modelovat – každá
skupinky má svého lektora, který verbálně rozvíjí dané téma
a žáky motivuje současně jim vysvětluje a pomáhá s technikou
modelování.
Jedna ze skupinek začíná v točírnách. Po ukončení exkurze první
skupinky přerušuje práci skupinka druhá a přechází do točíren
na exkurzi.

Po hodině práce odchází první skupinka opékat. Po opečení se
přesune do posezení v přístřešku a postupně přichází další
skupinky. Samostatná svačina probíhá v přístřešku, kam se
vejdou všechny děti. Omezený počet dětí je jen u ohniště a to
i z důvodu bezpečnosti.
Děti, které dojedly se vrací k započaté práci.
Dokončené výrobky jsou označena jmény dětí + označením školy.
Každý z lektorů zapíše na list s názvem školy pojmenování
výrobku nebo jeho nákres + jméno žáka.
Po ukončení práce se děti umyjí a mohou průběžně absolvovat
oběd.
Po obědě – krátké povídání o pocitech z jejich práce v dílně –
do 20 minut (jako krátký odpolední klid).
Dále mohou děti pokračovat v programu výletu směr Dalešická
přehrada, kde se buď mohou koupat nebo hrát hry, případně
pokračovat výletem na lodi.
Prosím o zjištění aktuální nabídky Lodní dopravy – malý okruh
po přehradě byl v roce 2009 uskutečňován pouze ze zastávka
Kramolín – tam by se žáci museli přesunout autobusem.
Pokud budete chtít přehradu vidět celou je nutné program
přizpůsobit lodnímu řádu odjezdů, ale musíte počítat s tím,
že budete mít v Kramolíně, přestávku cca jednu a půl hodiny.
(V případě, že odplijete z Koněšíně.Pokud se přesunete
autobusem do Kramilína je to stejné.)
V případě, že budte chtít cokoliv upřesnit volejte:
Marcela Trumpešová 724 781 800.

