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Volnočasové aktivity mimo vyučování pro všechny 

Projekt byl rozdělen do čtyř oblastí: Kroužky keramiky a výtvarných činností, dílny, výroba 

dárků a besídky. 

1. Kroužky keramiky a výtvarných činností 

Probíhaly na obou DM Hradecká i Komenského cca 1x týdně podle služeb jednotlivých 

vychovatelek. Kroužky poskytovaly všem žákům příležitost k seberealizaci a rozvoji 

manuálních dovedností. Žáci se seznamovali s novými výtvarnými metodami a technikami: 

 Červen – listopad – soutěž O nejzajímavější šperk, vyhodnocení 27. 11. 2018 

 Tiffany, fusing  

 Mýdlování, fimo 

 Keramika + lití hrnků 

 Práce s pryskyřicí 

 Origami 

 Práce s akrylovými barvami 

 Výroba panenek - plstění 

 Výroba lapačů snů 

 Výroba věnců a ozdob ze suchých květin 

 Výroba vánočních věnců, svíček 
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2. Dílny pro klienty Mamma help a chráněného bydlení DD 

Dílny probíhaly v DM Hradecká. 

 25. 4. 2018 - keramická dílna pro Mamma Help - výroba závěsných krmítek na lojové 

koule                                                                         

 16. 5. 2018 - keramická dílna pro klienty chráněného bydlení DD -  výroba závěsných 

krmítek na lojové koule              

 14. 11. 2018 - výtvarná dílna pro klienty chráněného bydlení DD v Chlumci nad 

Cidlinou (propojená s kurzem první pomoci) - zdobení zrcátek pryskyřicí   

 20. 11. 2018 - výtvarná dílna pro Mamma Help - výroba papírových obálek, zdobení 

zrcátek pryskyřicí a výroba šperků 
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3. Výroba dárků 

Každý rok vyrábějí žáci ubytovaní v DM dárky pro zdravotně postižené a dlouhodobě 

nemocné děti a seniory, které jim v rámci besídek osobně předávají. 

 Duben - výroba dárků pro seniory DD Chlumec nad Cidlinou papírové slepičky s 

čokoládovými vajíčky                                                

 Říjen – prosinec 2018 - výroba dárků pro dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené 

děti a seniory  

 MŠ Lentilka – vánoční skřítci  

 FN HK – pryskyřicové doplňky 

 DD Chlumec nad Cidlinou – mýdla, levandulové sáčky 
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4. Besídky 

 10. 4. 2018 - DD Chlumec nad Cidlinou - zpěv lidových a folklórních písní, návštěva 

ležících klientů, předání dárků 

 1. 6. 2018 - Den dětí v Danetě - podařilo se nám navíc připravit besídku s pohádkou a 

předáváním dárků - zdobená lízátka 

 5. 12. 2018 - Mikulášské besídky FN HK, MŠ Lentilka, děti zaměstnanců školy – 

pohádka, příchod svaté trojice, předání dárků 

 12. 12. 2018 - vánoční besídka DD Chlumec nad Cidlinou – zpěv koled, předání 

dárků, návštěva ležících klientů. 
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Více informací na našich webových stránkách:  

V kronice: https://www.zshk.cz/node/1640 

 https://www.zshk.cz/node/1611 

https://www.zshk.cz/node/1645 

https://www.zshk.cz/node/1652 

 

 

Ve fotogalerii: http://galerie.zshk.cz/dm/k-rok-2017-18/V-tvarn-innosti-a-keramika/Dubnov-

keramick-d-lna-pro-Mamma-Help 

http://galerie.zshk.cz/dm/k-rok-2017-18/V-tvarn-innosti-a-keramika/Keramick-d-lna-DD 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/V-tvarn-innosti 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/V-tvarn-innosti/Sout-O-nejzaj-mav-j-perk 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/Spole-ensk-akce/Bes-dka-M-Lentilka 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/Spole-ensk-akce/Bes-dka-FN 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/Spole-ensk-akce/Bes-dka-zam-stnanci 

http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/Spole-ensk-akce/Bes-dka-DD 

 

 

Na facebooku:  

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/pcb.1138451656303257/1138451542969935/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/a.556859271129168/1136850469796709/?type=

3&theater 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/a.556859271129168/1136850103130079/?type=

3&theater 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/pcb.1000406773441080/1000406183441139/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/pcb.988986761249748/988985444583213/?type

=3&theater 

https://www.facebook.com/mammahelp/posts/1913439535359934?__xts__%5b0%5d=68

.ARBNY-

198tGBjB9Twakd6Nt28b8lFUMhfJiD9imTMU5lLlM8DTqbYP0hgL2ogfLFAuPB9O0O

MWWSjAQPTqm5X2nh5QS4ZlA1OJajhsYddh5x6QE_Z1frqilMrTPg98Bfa4vNTVnM

YBK4GDxnfx5JuFJ65EzFv_fCtzfMCT1-fKb-

kIoTqWdtsDWd4x90d9ut10hEQifomKLr9oUePqNgnDQWRaZRERAfTkXFk-4tN5JIl-
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bvWB_hDNEBoikw_0PeODis95OQTBrPEQAiIP_wIGYzF9YYmWO5IyboH8U9zfeB5

XApcV67DGuWIu64WXpMstn0_UibUAJomg5-2gPaOBj5Ww&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/pcb.1178055989009490/1178055129009576/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/zshk.cz/photos/pcb.1172694852878937/1172694469545642/?ty

pe=3&theater 

 

Článek o realizovaných aktivitách vyšel v Ekotonu, číslo 30, září 2018, str. 25. 

Článek o besídkách vyšel v Hradeckém deníku, příloha Hradecký týden 2018/ číslo 50, 

str. 11. 
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