Potřeby pro kroužek „Textilní techniky pro šikovné ručičky“:


pracovní košile s dlouhým rukávem, popř. plášť

 přezůvky – uzavřená obuv, bílá měkká podrážka

Partner projektu“ Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Libereckém kraji,
(registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0013)”

 gumičku do vlasů – týká dlouhých vlasů


nůžky, hedvábný papír, tužku



jehly, špendlíky

Potřeby pro kroužek „Tvořivá dílna“:


pracovní košile s dlouhým rukávem, popř. plášť

 přezůvky – uzavřená obuv, bílá měkká podrážka
 gumičku do vlasů – týká dlouhých vlasů


nůžky, hedvábný papír, tužku



jehly, špendlíky

Kontakt: Bc. Alena Purmová, koordinátorka projektu – purmova@spstliberec.cz, 485 110 096
Ing. Dana Hladesová, vedoucí kroužku Šikovné ručičky – hladesova@spstliberec.cz
Ing. Lenka Fuxová, vedoucí kroužku Textilní techniky – fuxova@spstliberec.cz

Střední průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, příspěvková organizace

pořádá ve šk. roce 2015/2016
v rámci udržitelnosti projektu
TechUp
kroužky pro žáky ZŠ

Informace pro kroužek

Informace pro kroužek



Kroužek se bude konat 1 x za 14 dní ve středu, příp. dle dohody



Kroužek se bude konat 1 x za 14 dní ve středu, příp. dle dohody



1. schůzka – září 2015, termín bude upřesněn, od 15:00 – 16:30 hod



1. schůzka – září 2015, termín bude upřesněn, od 15:00 – 16:30 hod

Realizace kroužku: při počtu vyšším než 10 žáků
Cena: 1200,- Kč/ školní rok (cena nezahrnuje materiál).

Realizace kroužku: při počtu vyšším než 10 žáků
Cena: 1200,- Kč/ školní rok (cena nezahrnuje materiál).


Vedoucí kroužku: Ing. Lenka Fuxová

Máme pro vás připraven pestrý program:
o zahrajeme si na tkadleny a přadleny
o nakoukneme pod mikroskopy,
budeme zkoumat textilní vlákna
o seznámíme se s textilními ručními
technikami
např. tkaní na rámu, plstění, pletení na
prstech aj.
o seznámíme se s průmyslovými
textilními stroji
o něco si vyrobíme a ještě nás čeká mnoho dalšího, co se naučíme



Vedoucí kroužku: Ing. Dana Hladesová

Máme pro vás připraven zajímavý program:
 naučíme se základní druhy ručních
stehů
 nakoukneme pod mikroskopy a
budeme zkoumat textilní vlákna
 seznámíme se s textilními
technikami
např. Kanzashi, Flower loom,
nitěná grafika aj.
 zkusíme si šití na šicím stroji,
přitom si něco ušijeme a ještě nás čeká
mnoho dalšího, co se naučíme

