
  

BYLI JSME NA 3. ROČNÍKU FESTIVALU HRAČKY Z PŘÍRODNÍHO 
MATERIÁLU NA ZÁMKU V KAMENICI NAD LIPOU.

 9. 7. - 13.7.2008 
SE NA ZÁMKU V KAMENICI NAD LIPOU 

KONAL 3. ROČNÍK FESTIVALU

HRAČKY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU
 

ZA PODPORY VÝROBCE BAREV
TERNO COLOUR

Akce probíhala na zámku i v zámecké zahradě,  kde byl pro návštěvníky připraven 
hračkářský trh s dílnami, dětská herna, soutěže, promítání pohádek a další zajímavý 
program.

Prostředí zámku Kamenice je opravdu překrásné...

www.ternocolour.cz



Stánků byla spousta, tak si připomeňme alespoň některé...

Výroba cínových vojáčků

  
  

Stánek s malovanými perníčky

A  tady byla naše dílnička ...

www.ternocolour.cz



… bylo pořád plno...

U nás jste si mohli sami pomocí barev vytvořit vlastní dílka... 

Třeba si pomocí textilních barev a šablony nastříkat tričko ...

… nebo si namalovat hrneček a šneččí ulitu ...

www.ternocolour.cz



I pro ty nejmenší se u nás našla zábava.

Podívejme se jaké krásné věci vyrobila pomocí našich barviček výtvarnice paní Lenka...

Tady použila lepící tmel a univerzální 
akrylátové barvy.

A tady zase ubrouskovou techniku.

A co třeba použít pár klacíčků 
místo rámečku?

www.ternocolour.cz



Opět ubrousková technika, pár mušliček a 
kamínků.

                                                                  

www.ternocolour.cz



Na zámku probíhala výstava výkresů,ze soutěže „Moje nejmilejší hračka“

www.ternocolour.cz



www.ternocolour.cz



Děti ze škol a školek měli jakýmkoliv způsobem namalovat svoji nejoblíbenější hračku. 

Soutěže se zúčastnilo pět škol ve dvou kategoriích  - mladší kategorie a starší 
kategorie. Vítěznou školou se stala Základní škola Černovice. 

Bez odměny ale nezůstala žádna ze zúčastněných škol, pro děti s nejhezčími obrázky 
byly připraveny balíčky s barvičkami firmy Josef 
Vašina – Terno. 

A ceny rozdával klaun....

www.ternocolour.cz



I když nám to bylo líto, Hračkobraní se chýlilo ke konci a my museli balit ...

Pomáhali malí i velcí....

Tak, je sbaleno a odjíždíme....

 

Už se těšíme na příští rok a na další Hračkobraní....

Tel: +420 568 446 480 Fax: +420 568 446 205 
+420 561 010 132 E-mail: info@ternocolour.cz

www.ternocolour.cz

www.terno.org

http://www.ternocolour.cz/
http://www.terno.org/

