
Pracovní činnosti v adventním období 

Každý z nás se připravuje na oslavu Vánoc nějakým způsobem, pečeme cukroví, zdobíme 

svoje domovy, aranžujeme a vykonáváme spoustu jiných činností, které nám dotváří kouzlo 

Vánoc v našich domovech. 

I naši žáci společně se svými vyučujícími si v hodinách Pč vyzkoušeli řadu zajímavých aktivit. 

Žáci 6. ročníků navštívili SOU v Toužimi, kde společně vyráběli drobné svícny a ozdůbky pod 

vedením paní mistrové K. Šindelářové. Paní mistrové děkujeme za bezplatné poskytnutí 

materiálu na aranžování a ochotu ukázat žákům jednoduché základy aranžování a floristiky. 

Veliké oblibě se těší, hlavně u děvčat, pečení vánočních perníčků, které si prakticky 

vyzkoušeli žáci 6. a 7. tříd. Se zdobením perníčků pomáhala u žáků 6. ročníků zkušená 

cukrářka paní A. Duspivová, která názorně předvedla klasické zdobení perníčků bílkovou 

polevou. Adélce děkujeme za ochotu, že mezi nás přišla a ukázala, jak správně připravit 

bílkovou polevu a čemu se vyvarovat při zdobení. 

Žákyně 7. ročníků si samy upekly velké perníky, které nazdobily čokoládovou polevou a 

barevným sypáním, každá z děvčat podle svojí fantazie. I tyto perníky vypadaly velice hezky, i 

když nebyly ozdobeny klasickým způsobem. 

Žákyně 8. ročníků si zase vyzkoušely prakticky různé druhy skládání ubrousků ke slavnostní 

tabuli a nutno podotknout, že i jejich práce dopadla velice dobře. Jejich skládané ubrousky 

by jistě byly ozdobou každé slavnostní tabule. 

Jako poslední aktivitu si děvčata vyzkoušela techniku - enkaustiku, což je zažehlování 

voskových barev na křídový papír. Mezi děvčata zavítala na pozvání p. učitelky Mgr. E. 

Košlerové, sl. D. Bukvářová, která sice pracuje u Policie ČR, ale ve volném čase se zabývá 

touto technikou. Děvčata 7. ročníků si  ji vyzkoušela prakticky  a v průběhu hodiny si vyrobila 

vánoční přání a vizitky, která určitě použijí k obdarování svých blízkých. Tato práce je velice 

nadchla a jejich snahu ocenila i Dita, která je pochválila za jejich výslednou práci.    

 Také  D. Bukvářové děkujeme za ochotu přijít mezi nás a podělit se s námi o zkušenosti 

z oblasti enkaustiky. 

                                                                      Vyučující Pč a žáci 6.-8. tříd 

                                                    



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


