Adventní dílna Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Ve čtvrtek 11. prosince 2008 v odpoledních hodinách se v budově Pedagogické
fakulty na Žižkově náměstí uskutečnila adventní dílna, kterou pro děti a vnoučata
zaměstnanců Pedagogické fakulty připravili studenti a studentky 1. a 2. ročníku
oboru Vychovatelství, realizovaného na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.
Protože se tato akce letos konala poprvé, sešli jsme se v komorní sestavě, o to
rodinnější a radostnější atmosféra však po celou dobu setkání panovala.
Na začátku v aule se děti seznámily se dvěma anděly, Gudeamusem
a Uniforusem. Ti se zrovna ocitli v nezáviděníhodné situaci – zjistili totiž, že na
vánočním stromečku, který chtěli věnovat pedagogům a studentům Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého, není jedna jediná ozdoba. Naštěstí děti se ukázaly
jako velmi hodné – souhlasily s tím, že andělům pomohou a ozdoby na stromeček
vyrobí. Po tomto úvodu se malí účastníci i se svými rodiči a prarodiči přesunuli do
čtvrtého poschodí, kde na ně čekalo několik místností se zajímavými aktivitami.
V první místnosti děti vyráběly ozdoby na vánoční stromeček Pedagogické
fakulty. Použily k tomu barevný krepový papír, z nějž svými šikovnými prstíky
vytvářely malé kuličky a ty pak lepily na připravené tvary z kartonu.
Druhá místnost byla zaměřena hudebně. Děti se zde naučily jednu ukazovací
písničku a přezpívaly snad tucet vánočních koled. Zapojily nejen své hlásky, ale
také ruce – každý si mohl vybrat jeden Orffův nástroj a tím pak zpěv
doprovázet. Po každé písni si děti nástroje vyměnily. Nadšené muzicírování bylo
jistě slyšet až v přízemí. Aby zpěváčkům nevyschlo v krku, dostali teplý čaj a pak
už hurá do další místnosti.
Ve třetí místnosti si malí účastníci mohli vyrobit vánoční přání z barevného
papíru a krupice, která, nasypaná na lepidlo natřené na papíru, vypadá úplně jako
čerstvě napadaný sníh.
Čtvrtá místnost byla sladká a voňavá. Zdobily se v ní totiž vánoční perníčky.
Některé se při tom rovnou snědly, ale ty, které se svého ozdobení dočkaly,
vypadaly opravdu nádherně.
V poslední místnosti si mohly děti vyrobit něco, co k vánočnímu času
neodmyslitelně patří, totiž svíčku. Materiálem byly mezistěny ze včelího vosku.
K tomu si děti ještě vytvořily malou cedulku s obrázkem, kterou pak červenou
mašličkou na svíčku přivázaly. Taková svíčka nejen krásně voní, ale když se
rozsvítí, prozáří všechno vánoční náladou.
Když se na konci všichni spokojeně vrátili do auly, měli oba andělé opravdu
radost, že byly děti tak šikovné. Poslední úkol, který na malé účastníky čekal,
bylo ozdobení vánočního stromečku. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami,

když se přijdete podívat na Ústav pedagogiky a sociálních studií, kde je
stromeček vystavený. Když jsme si u něj ještě před rozloučením zazpívali
„Narodil se Kristus Pán“, cítili jsme se doopravdy vánočně.
Chcete-li se podívat na fotografie z adventní dílny, navštivte naši fotogalerii
na webových stránkách www.upss.cz. Můžete také nahlédnout do Knihy návštěv
(tamtéž).
Věříme, že za rok se na adventní dílně zase sejdeme. Budeme velice rádi, když
budeme mezi námi moci uvítat nejen letošní účastníky, ale i ty, kterým to
tentokrát třeba nevyšlo. Přijďte, budeme se na Vás všechny moc těšit!
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