
PAPRSEK Olomouc společnost pro využití volného času  
dětí a mládeže Olomouc

www.paprsek.info www.facebook.com/paprsekolomouc www.instagram.com/paprsekol

Milé děti,
stejně jako v předchozích letech a v minulém pololetí Vás zveme do výtvarných dílniček,  
kde si budete moci po 12 lekcí vyrábět pěkné výrobky a dárečky pro sebe, rodiče i prarodiče.
Výtvarné dílničky budou probíhat každý čtvrtek od 16. února 2017 v klubovně spolku  
Paprsek Olomouc, Foerstrova 35. 
V následujícím pololetí nás čeká tvoření netradičními technikami jako je decoupage, cardmaking, 
mixed media apod. Budeme se učit horní a spodní krakelování, embosování, práci s inkousty, 
vyřezávání na Big shotu atd. Při práci se ušpiníme od barev, laků, lepidel, je nutné vhodné oblečení 
popř. triko, zástěra, košile (děti si je mohou nechat po všechny lekce v klubovně).

Děti od 1. do 4. ročníku ve čtvrtek od 14.15 hod. do 15.45 hod.
Děti od 5. ročníku ve čtvrtek od 15.45 hod. do 17.15 hod. (děti přichází a odchází samy).
Děti od 1. do 4. ročníku budou odváděny ze školní družiny

•  Helsinská každý čtvrtek ve 13.45 hod., ze školní družiny Tererovo nám. každý čtvrtek ve 14.00 
hod. Ukončení kroužku 15.45 hod.

•  Příchod dětí do ŠD Tererovo nám. v 16. 00 hod., příchod dětí do ŠD Helsinská v 16.15 hod.

Cena 650 Kč za 12 lekcí / číslo účtu ČS 1815458359/0800, var. symbol VD022017, do zprávy pro 
příjemce příjmení dítěte.

•  Doprovod dětí zajišťují vedoucí výtvarných kroužků našeho spolku Paprsek Olomouc, Z.S.

Vedoucí výtvarných kreativních dílen paní Božena Psotová.
Pedagogický garant Mgr. Marie Vitásková, tř.uč. 1.A FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc.

Přihlašovat můžete prostřednictvím emailu: paprsek-ol@seznam.cz, nebo odevzdat přihlášku tříd-
nímu učiteli, popř. paní učitelce Marie Vitáskové /1.A třída Tererovo nám. 1, Olomouc/, možnost 
SMS na tel. 777 226 493.

Přihláška: čtvrtek od 14.15 hod. do 15.45 hod
Přihláška: čtvrtek od 15.45 do 17.15 hod (bez doprovodu vedoucích) děti od 5. ročníku

Jméno, příjmení dítěte:  ..........................................   ....................................................
Třída: ......................................................................  Škola:  ...................................................
Telefon na rodiče:  ..................................................
Doprovod ze ŠD   ANO - Ne                            Doprovod do ŠD   ANO - Ne
                                                                                       Podpis:   ....................................................


