
Nabídka uměleckých kroužků na 2. pololetí 2018 -19 

SKUPINOVÁ KYTARA (6 osob) 

cena: 1500 Kč na 2. pololetí  

2 skupiny - začátečníci/pokročilí) 

délka hodiny: 60 minut 

DEN A ČAS HODINY ZAČÁTEČNÍCI: PO 14:30 - 16:00 

DEN A ČAS HODINY POKROČILÍ: PO 16:00 - 17:30 

Popis: 

Pojďte se společně učit hrát na akustickou kytaru. Hodina bude probíhat vždy 60 minut, ve 

kterých si společně s žáky probereme připravenou lekci a naučíme se alespoň jednu písničku. 

Mým cílem je naučit žáky, jakým způsobem se zdokonalovat nejen v hodinách, ale i při 

domácím cvičení. Hodiny budou probíhat  se žáky jak začínajícími, kteří se chtějí naučit 

zahrát si oblíbené písničky, tak pokročilými, kteří si chtějí vylepšit techniku. Výuka obsahuje 

hraní podle akordů, nikoli podle not.  

 

KYTARA PRO JEDNOTLIVCE (dle domluvy) 

cena: 300 Kč/ hodina 

délka hodiny: 60 minut 

Popis: 

Lekce jsou zaměřené na individuální styl a úroveň jednotlivce. Lekce probíhají vždy 60 minut 

a je v nich kladen důraz na úpravu lekce každému žákovi zvlášť. 

 

MALOVÁNÍ A TVOŘENÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ (min 12 osob) 

DEN A ČAS HODINY: ST 15:00 - 16:30  

cena: 1000 Kč 

délka hodiny: 60 minut 

Kresba, malba, různé techniky a spoustu nových nápadů vás čeká na kroužku tvoření pro 

školní děti. 

 

POKROČILÉ KRESLENÍ A MALOVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ (min 12 osob) 

Cena: 1000 Kč 

délka hodiny: 60 minut  

Baví vás kresba a malba? Přemýšlíte o dráze umělce? Pak je tento kroužek přímo pro vás. Zde 

prohloubíte své znalosti kresby, malby, modelování a vyzkoušíte si různé druhy výtvarných 

technik! 

 

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

(skupina) 

cena: 4000 Kč/pololetí  

čas: 120 minut 

Příprava na talentové zkoušky je metodicky postavena tak, aby vyhověla nárokům přijímacího 

řízení. Naučíte se ucelený základ kresby a malby, pracovat s tužkou, uhlem, pastely čí 

akrylovými a akvarelovými barvami. Ukážu vám, jak zachytit tvary, barvy či materiál. 

Nacvičíte si práci s perspektivou či kompozicí a vypilujete techniku stínování.   

 

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

(individuální kurzy) 

cena: 400 Kč/lekce 

čas: 120 minut 



Příprava na talentové zkoušky je metodicky postavena tak, aby vyhověla nárokům přijímacího 

řízení. Najdeme vaše silná a slabá místa v kresbě a malbě. Naučíte se ucelený základ kresby, 

různé techniky a způsoby zacházení s výtvarnými pomůckami. Součástí lekcí je i konzultace 

domácích prací, paspartování či dějiny umění. 

 

Pomůcky k výtvarným kurzům: celou dobu kurzu budou k dispozici papíry, uhly, rudky, 

tužky, ořezávátka a gumy. Ostatní pomůcky si můžete přinést vlastní, po domluvě s učitelem. 

 

V případě zájmu kontaktujte lektorku, předpokládaný začátek kurzů 4. 2 .2019. 

alanovakaterina@gmail.com 

mailto:alanovakaterina@gmail.com

