
Super! Nabídka.

workshop„Design hravě ve škole“
 
Zveme Vás a vaše žáky na dobrodružnou výpravu světem designu s naší galerií SUPERMARKET wc.
Představujeme celoroční společný projekt na téma Hurá na papír!  nebo veřejný prostor. Projekt  3+1 se skládá   
z - 1 návštěvy galerie, 2 dílen u vás ve škole a 1 vernisáže s výstavou a celou produkcí. Zábavnou vzdělávací formou 
(prezentace, ukázky, přednášky, dílny, návštěva designéra...) vás seznámíme s pojmem designového myšlení, které si sami 
během celého roku vyzkoušíte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSAH NÁVŠTĚV

1) návštěva galerie - návštěva školy u nás v galerii. Představení aktuální výstavy. Seznámení s tématem Designu obecně 
formou krátké hravé prezentace a diskuse. Hra na designéra a používání designového myšlení v praxi.
časová dotace:  60 - 120 minut

2) Dílna 1- dle výběru na téma Hurá na papír! nebo veřejný prostor. Tvořivá dílna s povídáním k tématu, prezentací, ukázka-
mi. Cílem je seznámit se s tématem, zacházet s ním tvůrčím a designérským způsobem, který si s námi osvojíte. 

Hurá na papír! - Design z Číny a Japonska, kolébka papíru aneb jak na ruční papír
Dílna je zaměřena na seznámení se s počátkem vzniku papíru a také jeho recyklaci a další využití v běžném životě. Naučíte 
se, jak si vyrobit vlastní ruční papír z různých materiálů a s dalšími bylinnými a barevnými přísadami. Lze navázat po týdnu  
a déle, kdy je papír dokonale vysušený, dílnou vázání diáře, sešitu, kroniky třídy/ školy nebo herbáře. Dílnu můžeme zreali-
zovat i ve vaší škole nebo v jiných prostorech. 

Design Park - Proměň veřejný prostor kolem sebe!
Dílna na téma „ veřejný prostor“. Na workshopu dostanete povědomí o architektuře, urbanismu, krajině a zejména vzta-
hu krajiny a člověka a jejich vzájemném vlivu. Stanete se architekty a designéry prostoru kolem sebe. Budeme spoluutvářet 
vztah dětí k místu/prostoru, kde žijí, a v neposlední řadě tak probouzet jejich zodpovědnost.
časová dotace:  90 minut

3) Jak se dělá výstava?  - dílna 2 
Staňte se týmem galerie a připravte si celou výstavu sami – od propagace, výstavy, vernisáže až po články do novin a foto-
grafie na webu. Vystavujte u nás v galerii a podchodech nebo u vás ve škole a veřejných prostorech, které u vás v lokalitě 
společně vytipujeme. Ukážeme vám jak se výstava dělá , co vše je potřeba, vyzkoušíte si vyfotografovat své vyrobené věci, 
navrhnout plakát na výstavu, napsat tiskovou zprávu.
časová dotace:  90 minut

4) Realizace Výstavy - vernisáž projektu, konceptu ve škole, galerii, veřejném prostoru
časová dotace:  5 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
průřezová témata: 
design pro všechny, přístupný design, produktový design, designové myšlení, ekologie, recyklace, geometrie,  
matematika, český jazyk, občanská nauka, výtvarná výchova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těšíme se na Vás a vaše žáky!
tel.: 732 755 619, 774 232 047
e-mail: pro@tebe.cz

náměstí Republiky 1 , 360 01 Karlovy Vary, www.supermarketwc.cz, fcb: SUPERMARKET wc
SUPERMARKET wc
Super! Galerie.



program podpořili:


