Letní Tvořivá škola Kubasova chalupa
18. 8. - 21. 8. 2020
Milé paní učitelky, milí páni učitelé,
těší nás, že jste využili příležitosti a přihlásili se na Letní školu činnostního učení v Kubasově chalupě
v Sudislavi nad Orlicí. Krom kreslení nebo čerpání informací k prevenci vyhoření a posílení autority,
pobudete v prostoru jako stvořeném pro odpočinek a relaxaci.
Organizace a místo letní školy
Prezence a ubytování bude probíhat v budově 18. 8. 2020 od 14:00 do 15:00 hodin. Následovat
bude zahájení a časná večeře v jídelně. První blok seminářů proběhne od 16:00 -19:00.
Výuka bude následující dny probíhat od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Během jednotlivých bloků budou
zařazeny kratší přestávky a delší obědová pauza.
V souladu s charakterem a obsahem nabízených kurzů, je stravování zajištěno formou vysoce kvalitní
vegetariánské stravy.
Níže naleznete podrobnější harmonogram.
Letní škola bude ukončena 21. 8. 2020 obědem.
S sebou si vezměte:
1) blok/sešit a psací potřeby na poznámky
2) + pomůcky navíc na kurz VV:
20 bílých kancelářských papírů A4
Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A4
Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A3
2 černé čtvrky A3
tužky např. od firmy Kohinoor: číslo: 1500 1B, 1500 4B a 1500 8B + ořezávátko
důležité: nádobka se širokým dnem na ořezávání tužek a úlomky uhlů (třeba od ramy)
přírodní černý uhel
umělý černý uhel
černý uhel v tužce
bílá křída v tužce někde ji můžete koupit jako suchý pastel nebo bílý umělý uhel v tužce)
– některé prodejny je prodávají v různé tvrdosti, tak volte raději měkčí
obyčejná bílá guma – nejlépe guma v tužce např. od firmy Kohinoor
(vypadá jako bílá pastelka, ale místo tuhy má gumu)
2 ks plastické gumy
30 cm pravítko
Papírová lepicí páska
Nůžky
balíček obyčejných papírových kapesníčků nebo papírové utěrky
balíček vatových tyčinek na čištění uší
dobrovolné: těrky na roztírání při kresbě např. od firmy Kohinoor
Hadr na ruce a případný rozsypaný uhlový prášek
Fixativ na kresbu uhlem ve spreji na ochranu hotových kreseb
– stačí levný lak na vlasy na pevné vyztužení účesu (lze koupit např. v Lidlu)
Desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky
Pevné desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry jako podložku na kreslení

Deka nebo karimatka na sezení na zemi
Je vhodné mít nějakou tašku přes rameno, kam to všechno dáte až půjdete kreslit
3) Dále doporučujeme všem:
- přezůvky, sportovní obuv, plavky, fotoaparát.
- Během školení bude k dispozici káva a čaj - vezměte si hrneček a lžičku.
Nezapomeňte také dobrou náladu a chuť zapojit se do výuky.

Spojení do Sudislavi:
Viz Mapa níže.
Jedete-li autem, s parkováním v areálu by problém být neměl. Pojedete-li vlakem nebo autobusem,
pak je třeba dojet nejprve do Brandýsa nad Orlicí. Odtud jede v 12:50 autobus do Sudislavi. Tento
spoj by se měl dát stihnout pro příjezd z různých koutů republiky. Pokud by Váš spoj měl zpoždění a
autobus ujel, zavolejte pana Roseckého: 777 577 738 . Má k dispozici devítimístnou dodávku, kterou
by Vás vyzvedl.

Přejeme Vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.
Těší se na Vás tým pracovníků Tvořivé školy.

Harmonogram
18. 8. 2020
14:00 – 15:00 prezence
15:00 – 16:00 zahájení letní školy + večeře
16:00 – 19:00 výuka

19. 8. 2020
8:30 – 9:00 snídaně
9:00 – 13:00 dopolední semináře
13:00 – 13:30 oběd
15:00 – 18:30 odpolední semináře
18:30 večeře

20. 8. 2020
8:30 – 9:00 snídaně
9:00 – 13:00 dopolední semináře
13:00 – 13:30 oběd
14:00 – 17:00 odpolední semináře
17:00 večeře
18:00 výlet do Brandýsa

21. 8. 2020
8:30 – 9:00 snídaně
9:00 – 13:00 dopolední semináře
13:00 – 13:30 oběd

Mapa

Kubasova chalupa

