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STUDENTI PEDAGOGICKÉ FAKULTY PŘIPRAVILI VÁNOČNÍ WORKSHOPY 
 
Hned pět typů vánočního hand made si mohou v období adventu vyzkoušet 
malé děti v OC Forum. Studenti Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem si pro ně připravili několik zajímavých workshopů. 
 
V obchodním centru Forum v Ústí nad Labem budou každý víkend od 3. 12. 2016 
probíhat adventní dílničky, které umožní dětem samostatně vyrobit klasické 
dekorativní adventní předměty, jakými jsou např. vánoční přání, zdobené 
perníčky, adventní věnečky, andělíčci nebo vánoční ozdoby z papíru. Budou jim 
k tomu nápomocni studenti pedagogické fakulty. 
 
„Rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky, kreativity a třeba i radost z vlastního 
výrobku… to jsou motivy realizace dílniček, které dají malým dětem příležitost 
vyrobit si něco vlastníma rukama. V době, kdy lze téměř všechno koupit za 
peníze, je toto pro děti zajímavá a prospěšná zkušenost,“ říká děkan PF doc. 
Pavel Doulík.  
 
Např. v dílničce na výrobu vánočního přání děti uvidí, co všechno je k tomu třeba: 
čtvrtky, dekorační vánoční materiály, psací potřeby, lepící pistole, nůžky. Studenti 
pro ně budou mít připraveny různé velikosti přáníček, šablony s vánoční tématikou 
a 3D variace. Podle věku dítěte mu budou asistovat a pomáhat. V dílničce na 
zdobení perníčků se bude u dětí rozvíjet zejména jemná motorika, ale také cit pro 
detail a umělecké vlohy.   
 
„Pro tvorbu adventních věnečků budou mít děti k dispozici jehličí, polystyrenové 
věnečky, dráty, lepící pistole, nůžky a různé dekorační pomůcky. Samy si vytvoří 
malý adventní věneček, který ozdobí jehličím, vánočními dekoracemi a svíčkou,“ 
vysvětluje Bc. Anna Havelková, PR pracovnice PF UJEP.  
 
U výroby andělíčků budou taktéž pomáhat asistentky z fakulty. Malým tvůrcům 
nabídnou k použití kosmetické tamponky, nůžky, barevné laky na nehty/fixy, 
provázky a korálky. Při tvorbě ozdob z papíru si děti budou moci vybrat, do jak 
náročných ozdob se chtějí pustit. Na výběr jich bude skutečně dostatek. 
 
Tyto vánoční workshopy proběhnou v OC Forum ve dnech 3., 4., 10., 11., 17. a 
18. 12. 2016. Každý den od 27. 11. 2016 budou studenti PF navíc asistovat při 
tvorbě dopisů pro Ježíška v tzv. Ježíškově poště. Pomohou dětem sestrojit  dopis 
Ježíškovi a zároveň zde bude probíhat soutěž o tablet od jednoho ze sponzorů 
městských Vánoc – Centropol Energy a. s. 
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