Vánoční workshopy 2021
S nadcházejícími svátky chceme potěšit a usnadnit předvánoční shon všem vašim hostům. Zajistíme vám např.
Vánoční trhy, kompletní výzdobu vašich prostor a samozřejmě typické vánoční občerstvení, doprovodný program
a v neposlední řadě kreativní workshopy, tentokrát zaměřené na Mikuláše a Vánoce.
Workshopy vedou zkušení lektoři. Účastníkům pomohou a dopodrobna vysvětlí postup tvorby, poskytnou odborné
poradenství nebo tipy.

Adventní věnec – Pod vedením lektora si účastníci workshopu vytvoří dle fantazie a pomocí
různých materiálů vlastní adventní věnec, nepostradatelnou součást každých Vánoc. K dispozici
budou živé zelené věnce, stylové svíčky a dostatek přírodních i dalších materiálů ke zdobení.

Věnec na dveře – K vánočním dekoracím patří i věnce na ozdobu vchodových dveří. Za použití
různých materiálů mohou účastníci vytvořit klasické i moderní věnce, stylové přírodní závěsy –
domovní znamení. Veškerý materiál moderní i v duchu tradičních českých Vánoc je zajištěn. Lektoři
radí s postupy a zkušení floristé ukáží zájemcům triky a poskytnou inspiraci.

Skořicová svíčka – Za použití svíčky, skořice a dalších ozdob si každý zájemce vytvoří vonící vánoční
dekoraci. Jedná se o jednoduchý workshop s efektním výrobkem na konci, který je vhodný i jako
dárek. Skořici naskládáme kolem svíčky a svážeme lněným provázkem, stáhneme drátkem nebo
lýkem. Je možné přizdobit sušeným ovocem nebo jinými ozdobami.

Zima v láhvi – Pozorovat zimu za oknem je příjemné, ale zimu lze přenést i do tepla. Malou zimní
krajinu vytvoříme s účastníky workshopu ve velké skleněné lahvi pomocí malých modelářských
stromků a umělého sněhu. Vše uvnitř sklenice naaranžujeme a dekorace je hotová.

Skořicový stromek – Voňavá dekorace pro vánoční období. Na nanukové dřívko účastníci
postupně upevní různě velkou skořici a sestaví tak stromek, nazdobí, připevní poutko a celý
výtvor je pak možné zavěsit doma nebo věnovat jako dárek.
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Ozdobný závěs z přírodnin – Jednoduchá a pěkná zimní dekorace na okno nebo dveře. Na
provázek nebo lýkové lanko navěsí zájemci různé sušené plody, jako třeba jablka a pomeranče,
proloží korálky a kousky skořice nebo šiškami, na konci udělají poutko. Opět může sloužit i jako
milý dárek nebo dekorace.

Ozdoba ze šišky – Jednoduchý workshop vhodný pro každého. Obří šišku se zájemci ozdobíme
různými dekoračními prvky – třpytkami, hvězdičkami, korálky atd. Na šišku připevníme poutko a je
připravena k použití jako přírodní závěsná vánoční ozdoba.

Vánoční hvězda z kolíčků – Vánoční osmiramenná hvězda, kterou účastníci slepí
z obrácených kolíčků. Nejdříve se k sobě přilepí jednotlivé části ramen hvězdy a následně se
k sobě připojí celá ramena. Nakonec je možné hvězdu obarvit nebo jinak dozdobit.

Ozdoba z papírových proužků – Závěsná ozdoba z tvrdého různobarevného papíru. Zájemci si
nastříhají proužky barevných papírů dle svého výběru, slepí je k sobě a tak vytvoří jednoduchou
a elegantní ozdobu, která je vhodná i k zavěšení na vánoční stromeček.

Sněhulák z ponožky – Roztomilý sněhuláček z bílé ponožky. Naplněný je vatou a rýží, které
vytvoří tělo a hlavu, které se od sebe oddělí šálou. Účastnící dodělají sněhulákovi obličej za
pomoci fixů nebo našití korálků, domalují sněhulákovi nos a přišijí knoflíky. Vznikne tak
krásná zimní dekorace, kterou mohou někomu darovat.

Gelové svíčky – Výroba svíček z rozehřátého gelu, který je možné i obarvit. Do gelu budeme
aplikovat různé přírodní materiály a ozdoby.

Ozdobné balení dárků – S účastníky workshopu ukážeme jak základní možnosti balení
dárků, tak složitější a ozdobnější varianty. Ukážeme si, jak vytvořit vlastní mašle, kokardy
a ozdoby. Zvládneme i balení neforemných a netypických dárků. Bude připraven dostatek
různých materiálů, barevného balicího papíru a stuh.
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Malování na hrneček – Zájemci si dle své fantazie a vkusu pomalují hrneček barvami určenými
k použití na keramiku. Vytvoří tak pěkný dárek ať už s vánočními motivy nebo jménem
obdarovaného. Po přinesení domů pak hrneček zapečou v troubě, aby vzory vydržely i umývání.

Bylinná dílna – výroba mýdel, koupelnových solí a šumivých tablet do koupele – Naše
mydlářka seznámí účastníky s různými druhy bylinek, ze kterých si budou moci namíchat
vlastní vonnou směs do koupele nebo vytvořit voňavé mýdlo. Drobný dárek z této dílny
jistě potěší každého obdarovaného. Tato dílna je velmi oblíbená.

Čokoládové tyčinky – Kdo by neznal skvělou kombinaci slaných tyčinek a čokolády? Stačí tyčinku
namočit do čokolády, dozdobit cukrovými perličkami a je hotovo. Hotový výrobek je možné ihned
sníst nebo nechat ztuhnout a použít jako ozdobu sváteční tabule.

Krajkové skleněné ozdoby – Každý zájemce dostane svou skleněnou ozdobu a pak pomocí
transparentního lepidla na ni postupně nalepí bílou krajku. Koulička tak bude vypadat jako
zasněžená. Taková ozdoba pak může sloužit jako dekorace na chvojí, adventní věnec nebo přímo
na vánoční stromek.

Skládaná papírová koule – Za pomoci barevného papíru, nůžek a lepidla může vzniknout
krásná ozdoba na stromeček. Stačí, když účastníci vystřihnou z papíru několik kruhů, které
postupně slepí k sobě, připevní stuhu a hotovou ozdobou mohou pověsit třeba na vánoční
stromek.

Krajkový vánoční stromek – Krásná vánoční dekorace může vzniknout i z ozdobných
papírových podložek pod šálky. Zájemci z podložek udělají kornoutky a postupně je navléknout
na špejli. Vznikne tak malý vánoční stromek, který je možné použít třeba jako zápich do
květináče.
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Stužkový stromeček – Stromeček vytvořený ze stužky, která se navléká na nit vždy v kratších
vrstvách, které imitují větve. Jednotlivé vrstvy stromku jsou oddělené korálky a tvoří tak kmen
stromku. Stromek tvoří pěknou závěsnou dekoraci.

Zdobení perníčků – Velmi "chutná" aktivita. Hotové a měkké perníčky různých vánočních tvarů
si účastníci vlastnoručně nazdobí bílou nebo barevnou polevou. Uvidí předlohu, jak lze perníčky
malovat, ale uplatní především svoji fantazii.

Sněžící koule – Krásná zimní dekorace s oblíbenou nebo tematickou postavičkou uvnitř. Sněžící koule
je vyrobena ze sklenice, uvnitř je směs vody a glycerinu, doplněná lesklými glitry. Stačí zatřást a uvnitř
začne sněžit. Vhodné i jako dárek.

Tylový věnec – Pomocí polystyrenových věnečků a tylu zájemci vyrobí dekorativní věnce, které
pak mohou zavěsit na dveře nebo do okna. Věneček je možné dozdobit dalšími tvary, například
peřím, textilními prvky nebo dřevěnými výseky. Snadná a efektní aktivita.

Scrapbooking – Výroba deníku, alba, cestovní knihy, ozdobného bločku nebo přání a jmenovky na
dárky velmi kreativní formou. Se zájemci použijeme barevné papíry, papíry se speciálními potisky,
washi pásky, nálepky, razítka, ozdobné děrovačky, lepidlo atd.

Korálkové náušnice – Moc pěkná dílna v moderním a atraktivním pojetí. Každý účastník
si zhotoví vlastní originální náušnice pomocí skleněných korálků a kovových dílů. Je
zaručen velký výběr materiálu.

Vánoční přání a jmenovky na dárky – Papírová dílna zaměřená na výrobu přání k Vánocům nebo
novému roku. K dispozici budou různé materiály - washi pásky, razítka, nálepky a další výtvarné
potřeby. Zapojujeme akvarelové pastelky, základ přání, bílou čtvrtku, razítkovací barvy, oboustranně
lepicí pásku, 3D pěnové čtverečky, nůžky, vodní štětce, děrovačky, samolepicí kamínky.
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Živé vánoční svícny – Výroba vánočních svícnů z květináče nebo ovoce, který s účastníky
nadekorujeme živými jehličnatými větvičkami a dalšími přírodninami. Pro tuto dekoraci
použijeme florexovou hmotu a tak svícen vydrží dlouho čerstvý. Květináč dozdobíme stuhami
nebo washi páskami. Odborné poradenství zajištěno.

Mramorovací technika – vánoční koule – Zájemci si vyrobí ozdobu v podobě zápichu či
závěsu na vánoční stromek. V této oblíbené a klienty žádané dílně aplikujeme
mramorovací barvy na polystyrenové tvary. K dispozici je mnoho barevných odstínů,
třpytivé glitry nebo metalické barvy.

Svíčky ze včelího vosku (výroba svíček rolováním a vykrajováním) – Další z řady voňavých
a zajímavých aktivit. Účastníci si ze včelího vosku vytvoří svíčky různými výrobními
postupy. Lektor naučí zájemce jak pracovat s pláty ze včelího vosku.

Roztomilý sněhulák – Tuto figurku bude škoda sníst. Její oblé tělíčko je sestaveno z bonbonů
marshmallow slepených k sobě cukrovou polevou. Obličejík dotvoříte cukrovými perličkami
a ovocným želé. Moc hezky se bude vyjímat třeba na stole s modrobílým prostíráním.

Sobí cukrátko – Za pomoci tyčky, marshmallow, preclíků a čokolády vytvoříme s účastníky roztomilé
cukrátko, které bude vypadat jako sob. Dozdobíme a vytvoříme oči a červený čumáček. Později pak
poslouží jako chutná svačinka.

Sněhulák z vařečky – Účastníci nabarví vařečku na bílo, domalují sněhulákovi oči, mrkvový nos
a uhlíkový úsměv, přidají šálu, případně papírový klobouk, a vařečkový sněhulák je hotový.
Jednoduchá dílna pro všechny.
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Papírové krabičky na drobné dárky – Pomocí origami techniky si účastníci poskládají z vánočně
laděných barevných papírů krabičku, kterou mohou použít jak na vyrobené dárky, tak na
uschování různých pokladů, rybích šupinek nebo drobných mincí. Dílna jim pomůže naučit se
přesné práci s papírem.

Sněhová vločka – Další krásná a efektní zimní dekorace vyrobená z papíru. Každý si může sněhovou
vločku vymalovat dle svého a následně doma zavěsit.

Korkoví andílci – Ze starého korku může vzniknout krásná figurka nebo ozdoba v mikulášském
duchu. Na korkovou zátku účastníci nalepí korálek jako hlavu, namalují obličej, vyrobí křídla a
dozdobí mašlí. Může sloužit jako mikulášská ozdoba nebo i malý dárek.

Sušenkové lízátko – Lízátko vyrobíme za pomoci dřevěné tyčky, kterou zapíchneme do sušenky
s krémovou náplní. Celé cukrátko namočíme do polevy a následně dozdobíme dalšími barevnými
polevami, vytvoříme obličej čerta, Mikuláše nebo anděla.

Sob z květináčku – Roztomilého soba si účastníci vyrobí z malého květináče a chlupatého
drátku. Pomocí chlupatého drátku se vytvoří sobí parohy, dále se na květináč připevní oči
a červený nos. Nakonec se květináčem protáhne červená stuha, aby bylo možné hotového
soba zavěsit jako dekoraci.

Vánoční stromeček – Plastický vánoční stromeček vyrobený z polystyrenového kužele,
barevných papírů, hvězdy a dalších ozdob. Na polystyrenový kužel se nalepí barevné papíry a
různé další ozdoby. Na špičku stromečku připevníme hvězdu. Stromeček může sloužit jako
pěkná dekorace.
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Srdce z lízátek: – Vánoční srdce vyrobené z dvou lízátek ve tvaru hůlek a rozpuštěné čokolády.
Lízátka se naaranžují k sobě, aby tvořily tvarem srdce. Následně se do volného prostoru mezi
ně nalije roztavená čokoláda. Srdce je možné dozdobit různými posypkami. Po vystydnutí je
možné srdce sejmout z podložky a sníst nebo někomu darovat.

Pomerančový zápich – Jednoduchá aktivita, při které vytvoříme vánoční ozdobu vhodnou
k zapíchnutí do květináče nebo pro ozdobení vázy. Na špejli se připevní plátky sušeného
pomeranče a další přírodniny. Zápis se dále dozdobí barevnými mašlemi, a jiným materiálem,
například rolničkami či hvězdami.

Sladká lžička – Malá dobrota pro každého. Na plastovou lžičku si každý naberou čokoládu a tu
pak dozdobí podle své fantazie cukrářským zdobením, malými bonbony nebo dalšími
sladkostmi. Takto nazdobenou lžičku je možné sníst hned nebo nechat zatuhnout a spořádat
později.

Veselé preclíky – Čokoláda a preclíky jdou prostě dohromady. Malá dobrota pro všechny
účastníky. Na preclík přilepíme kousek čokolády a nazdobíme barevnou cukrovou polevou.
Fantazii se meze nekladou, čokoládu můžeme nazdobit hvězdičkami, vločkami a podobně.

Korálkové hvězdičky – Malá roztomilá ozdoba na chvojí, adventní věnec nebo i na vánoční
stromeček. z papíru vystřihneme dvě hvězdy (nebo i jiné tvary), mezi které se vlepí poutko a
na slepené kusy pomocí lepidla nalepí směs korálků v barvách dle vlastní fantazie.

Míchání vánočního koření – Každý si namíchá skleničku vlastního koření, které je možné
použít do pečení nebo si s ním lehce posypat kávu či čaj. Obsahuje především skořici,
hřebíček, sušený zázvor a další druhy koření. Nakonec je možné vyzdobit i skleničku
s kořením, například washi páskami a barevnými provázky.
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Svícen ze sklenice s vánočním motivem – Svícen ze zavařovací sklenice vytvoříme se zájemci
pomocí akrylových barev, připravených šablon s vánočními motivy a svíček. Jednoduché a
přesto krásné.

