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Od pondělí 10. do pátku 14. října 2016 se v českokrumlovském NZDM Bouda
uskutečnil třináctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim
v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hodin si příchozí děti měly možnost vyzkoušet
zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma nemají možnost
seznámit.
Účastníci (příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec) měli na samotnou činnost vyhrazené
dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně
čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto v prostorách NZDM Bouda
vystřídalo přibližně 80 dětí.
V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům
ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak
projektu účastnili také volně příchozí.
Nabízené výtvarné techniky byly zvoleny vzhledem
k věku a počtu účastníků. Prvním
stanovištěm
bylo
vypalování
okrasných motivů prostřednictvím
pájek do připravených kroužků
z kůže.
Výsledný
výrobek
poslouží dětem jako klíčenka. Druhým stanovištěm bylo drhání.
U této techniky si děti pod odborným dohledem zdokonalovaly
jemnou motoriku a prostorovou orientaci. Výsledkem byl krásný
výtvor sloužící jako milý dárek. Třetím zajímavým stanovištěm
bylo drátkování kamenů. Na tomto stanovišti si děti na
připravených kamenech měly možnost vyzkoušet okrasné
zdobení kamenů měděným drátkem. Pro menší děti jsme na
tomto stanovišti připravili výrobu oblíbených butonů, neboli
placek.
Čtvrtou nabízenou technikou byl dřevoryt, kde si děti měly

možnost „sáhnout“ na řezbářskou práci a
následný tisk „grafického listu“. Odměnou pro
každého byl tisk výsledné řezby. Každá školní
třída měla možnost řezby jednoho dřevorytu.
Posledním pátým stanovištěm byla výroba
staročeské hračky pod názvem „Strko-Frko“,
dřevěné vrtulky, která se dává do pohybu díky
tření o ozubení. Letos jsme opět, vzhledem
k vysokému počtu zájemců, rozšířili původní čtyři výtvarná stanoviště na stanovišť
pět. Vedení programu zajišťovali pracovníci NZDM Bouda, projektového pracoviště
CPDM,o.p.s. Český Krumlov.
Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo přibližně 380
aktivních dětí a mládeže ze sedmi základních škol regionu a volně příchozích
zájemců. Za zmínku určitě stojí zájem „přespolních“ o tento projekt. Projektu se
zúčastnily děti ze sedmi základních škol. Konkrétně se jednalo o: ZŠ Za Nádražím,
ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Linecká, ZŠ Plešivec, ZŠ Větřní, ZŠ Brloh a ZŠ Kremže.
Nečekaná, avšak velice milá byla návštěva dětí z mateřské školy T.G. Masaryka.
Výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli
odnést s sebou domů.
Za období třinácti let realizace si tento projekt
získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí,
mladých lidí i pedagogů základních škol
českokrumlovského regionu.
A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního
doplnění výuky výtvarné výchovy, mají
každoročně veliký zájem o účast na tomto
programu.
Uskutečnění Výtvarného podzimu v Boudě bylo umožněno díky podpoře města
Český Krumlov, Jihočeského kraje a MŠMT ČR.
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