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PRVÉ MESIACE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

Brány  materskej  školy  sa  otvorili  2.9.  Deti a rodičov  privítali

pani  riaditeľka  Mgr.  Kristína  Varšová  a  pani  učiteľky  Slávka

Dunajová  a  Simona  Lattová,  ktoré  boli  prezlečené  za

rozprávkové víly.

Prvou  akciou  tohto  školského  roka  bolo dňa 10.09. spevácke

vystúpenie  Lenky  Fundákovej  z  triedy  Sovičky,  v  hudobnom

doprovode jej mamky,  pri príležitosti „Dňa kroja“  na námestí.

Deti  sa  veselili  aj  na  školskom  dvore,  oblečené  v  ľudových

krojoch,  kde tancovali   a spievali na ľudovú nôtu.

24.09.  „Svetový  deň  mlieka  v  školách“ - deti  si  upevnili

vedomosti  o význame a dôležitosti pitia mlieka, o konzumácii

mliečnych  výrobkov.  Vyrábali  rôzne  výrobky  z  krabičiek,

odpadového materiálu, kreslili, maľovali, hrali sa hry a spievali.

27.09.  „Svetový  deň  srdca“  -  p.  učiteľky  pripravili  deťom

celodenný program zameraný na pohyb a športové aktivity, deti

pomocou  stetoskopu   počúvali  tlkot  srdiečok,  skúšali  tep,

rozprávali sa o srdci,  pozreli si prezentácie o fungovaní srdca.

Od 05.10. deti z triedy Sovičky a Motýliky absolvovali plavecký

výcvik v mestskej plavárni. Pomocou hier a cvičení si rozvíjali

plavecké zručnosti. 

08.10.  „Ujo  Ľubo“  sa  predstavil  so  svojim  divadelným

predstavením  a  novými  pesničkami  deťom  z  triedy  Slniečka,

Žabky a Včielky.

21.10.  „Deň  jabĺčka“ - poučné  a  zábavné  dopoludnie  pre  deti

v triedach, spojené s ochutnávkou jabĺk a jablkových dobrôt.

25.10. - 29.10. „Babke a dedkovi z lásky“ - deti s p. učiteľkami

vytvárali darčeky pre starých rodičov pri príležitosti  „Mesiaca

úcty k starším“.



26.10.  -  deti  z  triedy  Sovičky  navštívili  DSS  Gabriela.  Vo

vonkajších priestoroch, za dodržania prísnych epidemiologických

opatrení, za celú MŠ seniorom  zaspievali, odovzdali pripravené

balíčky,  milý úsmev a dostali malú, sladkú odmenu.

27.10. pri príležitosti „Dňa starých rodičov“ prijali pozvanie do

našej  materskej  školy  babičky  niektorých   detí  a  prečítali  im

rozprávky pred  popoludňajším  oddychom.  Pre deti to bol milý

a príjemný zážitok.

04.11. „Deň materských škôl na Slovensku“ - dopoludnie plné

zábavných  športových  a  súťaživých  hier,  pri  ktorých  deti

prejavili svoje priateľstva, pomoc kamarátom a spolupatričnosť.

15.11. -  19.11.  „Farebné rozprávky“. Deti boli  oblečené každý

deň  v  oblečení  danej  farby.  Prostredníctvom rozprávok  a  hier

poznávali,  určovali  a  upevňovali  si  vedomosti  o  farbách a ich

odtieňoch.

25.11. „Katarínska veselica“ - spoznávali niektoré ľudové zvyky

a  tradície,  ktoré  sa  viažu  k  tomuto  dňu.  Deti  aj  p.  učiteľky

oblečené  v  ľudových  krojoch  prežili  dopoludnie  plné  tanca,

spevu a hier.

06.12.  „Mikulášska  nádielka“.  Deti  jednotlivých  tried  privítali

Mikuláša básničkou, alebo pesničkou, za ktoré dostali od neho

sladkú nádielku v podobe mikulášskeho balíčka. 



PREDVIANOČNÉ A VIANOČNÉ ZVYKY

Blíži  sa  najkrajší  čas  roka,  čas  radosti,  lásky,  pokoja.  Symbolom roka,  ktorý  sa  stále

dookola opakuje, je had stočený do klbka a hryzie si do chvosta – starý rok sa zahryzne do

nového. Kedysi sa zvyky, spojené s oslavami konca roka, líšili od regiónu k regiónu, či od

krajiny ku krajine. 

Starovekí  Rimania  pôvodne  začínali  rok  v  marci.  Asi  okolo  roku  150  pred  našim

letopočtom sa stal  prvým mesiacom roka január.  Vo väčšine západných krajín sa dnes

používa gregoriánsky kalendár, ktorý vychádza z času, za ktorý zem vykoná jeden obeh

okolo slnka. Nový rok sa oslavuje v noci medzi 31. decembrom a 1. januárom – to je

chvíľa, keď si pomyselný had zahryzne do chvosta. Počas koncoročných sviatkov oslavujú

kresťania  narodenie  Ježiša  Krista  –  vianočné sviatky.  Blížiaci  sa  deň narodenia Ježiša

Krista (25.12.) si kresťania na severe Európy oddávna pripomínajú a uctievajú adventnými

vencami. Tento zvyk sa časom rozšíril aj do iných európskych regiónov. Podľa tradície sa

na  adventnom venci  v  každú  zo  štyroch  nedieľ,  ktoré  predchádzajú  Vianociam,  večer

zapáli jedna sviečka. 

Kresťania  sa  na  oslavu  Božieho  narodenia  tradične  pripravujú  pôstom  a  modlitbami.



Obdobie štyroch týždňov pred Vianocami sa nazýva advent (príchod). Toto krásne obdobie

si môžu vychutnávať aj deti a to vďaka adventným kalendárom. Na adventnom kalendári

je 24 okienok, každé na jeden deň, ktorý zostáva do Vianoc. Deti každý deň otvoria jedno

okienko a nájdu malú sladkosť.

Bývalo dobrým zvykom napísať na Vianoce, alebo na Nový rok, pohľadnice priateľom,

známym, rodine. V posledných rokoch to býva v podobe SMS, MMS, poprípade email.

Zvyk  posielať  vianočné  pozdravy  pochádza  z  konca  19.  storočia.  Prvé  pozdravy

pozostávali z kvetinových kompozícií, poväčšine ruží, margarét a kvetov jablone. Neskôr

sa začali posielať podobizne Panenky Márie s Jezuliatkom a iné výjavy s Ježiškom.   

 

K  Vianociam neodmysliteľne  patrí  jedlička.  Je  symbolom majestátnosti  a  predstavuje

nepretržitý vývoj (je stále zelená). V minulosti 24. decembra večer v niektorých regiónoch

mladí ľudia chodievali na dedinách z domu do domu a robili veľký hurhaj, aby zahnali

zlých  duchov.  Keď  vošli  do  niektorého  domu,  recitovali  tradičné  veršíky,  spievali,

tancovali  a  napokon  domácim  odovzdali  jedľovú  vetvičku  ako  znak   priania   zdravia

a hojnosti. Domáci si ju kládli na misu s jabĺčkami a orechmi.  



Vianoce mám najradšej

Vianoce mám najradšej,

keď sme všetci spolu.

Nikto sa nemračí,

nikto nemá smolu.

Spoločne sa hráme,

aj sa rozprávame,

máme čas si povedať,

že sa radi máme.

Keby som bol kúzelník,

pošepkal by som zľahka,

nech má na mňa stále čas,

môj ocko i mamka. 

Zelenaj sa jedlička

Zelenaj sa jedlička,

narovnaj sa trošička.

Vezmem si ťa, páčiš sa mi,

budeš voňať doma medzi nami.

Dám ti hviezdu na čelo,

večer bude veselo.

Môžem ti to vopred sľúbiť,

bude sa ti u nás ľúbiť. 



OZDOBY NA VIANOČNÝ STROMČEK

Najkrajšia vianočná chvíľa je,  keď sa v izbe rozžiari  stromček. V niektorých rodinách

stromček  zdobia  farebné  gule  a  sladké  salónky,  v  niektorých  je  zasa  zvyk  ozdobiť

stromček jabĺčkami, orechmi a perníkmi. Ozdoby môžu byť kúpené, ale najkrajšie sú tie,

ktoré si vyrobíme sami, napríklad aj z papiera, alebo z cesta. 

Vyrob si (s pomocou rodičov) domácu modelovaciu hmotu „MODURIT“. Dobre sa s ňou

pracuje, je prírodná, bez chemikálií a krásna biela. 

Budeš potrebovať: hrniec, 200 g sódy, 100 g škrobu. Suché zmesi premiešame a pridáme

150 ml vody. Zmes privedieme  k varu, za stáleho miešania varíme, kým nezačne hustnúť.

Keď  je  dostatočne   hustá,  odstavíme  a  chvíľu   vareškou   miešame.  Hmotu  je  dobré

uchovať   v  mikroténovom vrecúšku,  alebo  v  uzatvárateľnej  nádobe.  S  cestom môžeš

pracovať hneď za tepla. Rozvaľkaj ho na ľubovoľnú hrúbku, formičkami vykrajuj rôzne

tvary,  ktoré  môžeš  ozdobiť  odtláčaním reliéfnych motívov (bublinková fólia,  krajková

látka a podobne). Nezabudni vykrojiť malú dierku na šnúrku. Cesto je samotvrdnúce na

vzduchu, ale trvá to dlhší čas – aj 3 dni.  Ak chceš sušenie urýchliť, poukladaj vykrojené

tvary na plech vystlaný papierom na  pečenie, a nechaj sušiť pri  50 stupňoch 3 – 4 hodiny.

Hotové tvary môžeš ozdobiť farebnými glitrami, korálikmi, môžeš ich maľovať, ale veľmi

pekné budú aj biele. 



VOŇAVÉ OZDOBY

K Vianociam neodmysliteľne patrí aj ovocie. Pomarančové či citrónové šupky sa zvyčajne

vyhadzujú. To je ale škoda, pretože práve z nich sa dajú vyrobiť krásne a voňavé ozdoby.

Je potrebné olúpať ich tak, aby vznikli väčšie kúsky a z nich už len vykrojiť  formičkami

rôzne  tvary.  Urobiť  ešte  malú  dierku  na  niť,  nechať  ich vysušiť (počas sušenia občas

vyrovnať, aby sa neskrúcali okraje) a ozdoby sú hotové. Z malých kúskov môžeš urobiť

vianočnú reťaz, ak  ich navlečieš na šnúrku. 

Voňavé ozdoby môžeš vyrobiť aj z celých citrusov. Pomaranč, citrón nakrájaj na tenké

plátky, poukladaj v jednej vrstve na plech vyložený papierom na pečenie a v rúre pri nízkej

teplote  nechaj  sušiť  2  -  4  hodiny  (k  tomu potrebuješ  asistenciu  dospelého).  Vysušené

ovocné plátky môžeš použiť ako ozdoby alebo nimi ochutiť čaj.



ZDOBENIE MEDOVNÍKOV

Veronika  s  mamičkou  sa  pustili  do  pečenia  medovníkov.  Pripravili  si  múku,  vajíčka,

orechy, škoricu, trochu klinčekov a med. Keď mamička vyvaľkala cesto, Veronika začala

formičkami  vykrajovať  srdiečka,  zvončeky,  rybky,  domčeky  a  hviezdičky.  Onedlho sa

z kuchyne šírila sladká vôňa medovníkov. Pomôž Veronike medovníky vyzdobiť. Pokračuj

podľa začatého vzoru. 

 



NÁJDI PÁR

V  ceste  ostali  otvory  po  vykrojených  medovníkoch.  Nájdi  pár,  spoj  čiarou medovník

a miesto v ceste, odkiaľ bol vykrojený.

Nájdi na obrázku vianočné stromčeky a daj ich do krúžku. Spočítaj ich a na čiaru nad

obrázkom nakresli toľko koliesok, koľko je vianočných stromčekov. 

______________________________________________



OPÄŤ PRIŠLI VIANOCE

Keď v diaľke zacinká zvonček,

rozžiari sa malý stromček. 

Z neba biela vločka padá,

rúčka druhú rúčku hľadá.

V očkách svietia slzy šťastia, 

celý svet sa ligoce.

Srdiečka nám láskou horia,

opäť sú tu Vianoce. 

Jana Pavlíková

Zvoní malý zvonček,  zvoní veľký zvon. 

Už máme vyzdobený celý náš dom. 

Zvončeky, ktoré majú srdiečko napravo, vyfarbi žltou farbičkou. Zvončeky, ktoré majú

srdiečko naľavo, vyfarbi modrou farbičkou.



VIANOČNÉ SVETIELKA

Svetielka,  ktoré  visia  na  vianočnom stromčeku,  podľa kresťanskej  tradície

symbolizujú  svetlo,  ktoré  Kristus  rozdáva ľuďom.  Pozlátené plody, ozdoby

a sladkosti zavesené na vetvičkách zas predstavujú jeho lásku k nim. 

V minulosti  sa  na  stromčeky vešali  pestrofarebné papierové  ruže,  jabĺčka,

orechy,  čokoládky,  oblátky  a  rôzne  cukrovinky.  Hovorí  sa,  že  sviečky  na

vianočný stromček pridal  cirkevný reformátor  Martin  Luther  v  šestnástom

storočí. Podľa  starej  tradície  patrilo k týmto  sviatkom okrem stromčeka aj

„vianočné  polienko“.   V  predvečer  Vianoc,  na   vigíliu,   sa  zvyklo  zapáliť

v  kozube  obrovské  dubové poleno a všetci odriekali:

„Teš sa, polienko, zajtra je deň hojnosti, 

nech do tohto domu príde Božia milosť,

nech ženy majú deti, kozy kozliatka,

ovečky jahniatka, nech je veľa zrna pšenice

a sudy nech sa zaplnia vínom.“

Potom prichádzali  k ohnisku deti,  kutáčom udierali  do polena a zaspievali

pieseň, ktorá mala tú čarovnú moc,  že na nich napršali darčeky a  sladkosti.

K polenu sa dokladalo ďalšie drevo, aby oheň vydržal pomaly horieť dvanásť

dní (až do Troch kráľov), symbolov dvanástich mesiacov roka. 



CEZMÍNA 

PICHĽAVÝ SYMBOL 

VIANOC

 Cezmína je rastlina nevšedného tvaru a kombinácia 

 zelenej a červenej farby evokuje Vianoce, najkrajšie 

sviatky v roku. Tento krík rastie na celom svete. Cenili 

si ju už starí Rimania, budhisti ju považovali za posvätnú a Indiáni si z nej robili ozdoby,

ktoré  nosili  ako  talizman  pri  boji  s  inými  kmeňmi.  Cezmína  má  atraktívnu  farebnú

kombináciu plodov a listov. Zelená s červenou sa výborne hodí k tradičným vianočným

dekoráciám. Môžeme si ju dať ako konáriky do vázy, oživiť ňou venček, alebo podobne

ako  vianočnú  ružu  ju  pestovať  v  črepníku  a  tešiť  sa  z  nej  takto  počas  celého  roka.

Typické  sú  pevné  lesklé  tŕnité  listy sviežej  zelenej  farby, ale existujú aj druhy cezmíny

s inými odtieňmi zelenej či dokonca žltkastej farby. Z kvetov sa začiatkom zimy vytvoria

červené (čierne, žlté, oranžové) bobule. Sú však nebezpečné, už pár plodov môže menšie

dieťa otráviť. Na druhej strane sa listy dajú použiť na prípravu nálevu, ktorý pomáha pri

chrípke  a  prechladnutí.   Obsahujú  aj   látky,  ktoré   pomáhajú  upravovať  cukor  v  krvi

a urýchľujú  činnosť obličiek.

Cezmína  je  vhodným darčekom  práve  na Vianoce,   pretože  symbolizuje   šťastie,

radosť,  zdravie a navyše je, v porovnaní s vianočnou ružou, odolnejšia.



ROZPRÁVKA O TOM, 

AKO VZNIKLA COCA COLA

Coca Colu pozná snáď každé dieťa. Niektoré ju dokonca aj pijú. Jasnačka, že pijú, ale len

preto, lebo deti nevedia, ako Coca Cola vznikla. A práve o tom je táto rozprávka. 

V jednej krajine za veľkým morom, tam, kde lístie na stromoch zožltlo skôr, ako sa stihlo

zazelenať, stál na vysokom brale uprostred lesa veľký zámok. Nebol to zámok so zlatými

vežičkami a nebýval v ňom kráľ a kráľovná, dokonca ani princezná s princom. Zámok mal

múry z kameňa a strechu z pravej čokolády. Nuž, je to trochu zvláštna kombinácia, takúto

strechu by na zámku nepostavil žiadny staviteľ a pod čokoládovou strechou by normálny

človek nikdy nebýval. Lenže v zámku normálni ľudia nebývali. V najvyššej veži žili dve

sestry a boli  to skutočné ježibaby. Tá staršia,  zlostnejšia,  sa volala Coca a tá mladšia,

škaredšia, zas Cola a obe boli riadne prešibané, ale aj vzdelané. 

Poznali čarovnú moc byliniek a ovládali najrozmanitejšie kúzla. Zo svojho zámku vylietali

na  metle  len  v  noci,  lebo  vtedy  bola  ich  moc  najsilnejšia  a  hlavne  v  noci  ich  nikto



nezbadal, lebo v tej dobe ešte neexistovali elektrické svetlá a ľudia hneď po zotmení išli

spať. Obe sestry, Coca aj Cola, však mali dokopy len jednu metlu. Často sa kvôli tomu

škriepili, občas sa aj za vlasy šklbali,  ale čo ako vedeli čarovať, druhú lietajúcu metlu

vykúzliť nedokázali. A tak sa pri lietaní museli striedať. Keď lietala Coca, Cola musela

ostať v zámku strážiť a keď chcela lietať Cola, Coca s frflaním a prskaním ostala vo veži.

V lese okolo zámku žili škriatkovia a strážili striebornú studňu, v ktorej vrela bublinková

voda.  Každý sa  z  nej  mohol  napiť  do  sýtosti,  ale  nik si  z  nej  nesmel  odniesť  ani  za

štamperlík.  Bublinková  voda  sa  totiž  vo  fľaši,  alebo  v  sude,   premenila  na  jedovatú

žbrndu. Raz sa však obe ježibaby ukrutne nudili a keď sa začnú ježibaby nudiť, neveští to

nič dobré. V jedno zamračené ráno to už Coca nevydržala a zvrieskla: 

„ Počuj Cola, už mám plný zub toho, ako deň čo deň pozerám na ten tvoj škaredý ksicht!“

„ Ak si myslíš sestrička moja, že si nejaká  krásavica, tak sa zobuď. Vyzeráš s tým jedným 

zubom ako zajac po boxerskom zápase. Čo sa ti zase preháňa hlavou?“

„ Mali by sme sem prilákať nejakých ľudí.“

„ Hm, to nie je najhorší nápad, hoci pochádza z tvojej hlavy, ale zabúdaš na jednu 

maličkosť. Žiadni ľudia sem nikdy neprídu po tom, čo si im naposledy premenila sliepky 

na vrabce a z vriec plných zemiakov si spravila sršnie hniezda. Ľudia sa nás boja.“

„ To viem aj bez tvojich premúdrych rečí. Ale vieš na čo som prišla?“

„ Hm, tak sa pochváľ, baba!“

„ Budeme sem lákať deti.“

„ Deti? A na čo nám budú? Robiť to nevie, veľmi sa z nich nenaješ, a navyše robia veľký 

hluk.“

„ No budeme ich zatiaľ zatvárať do pivnice a keď ich bude veľa, tak nás budú zabávať      

a  ak budú veľmi uvrešťané, tak ich možno aj pojeme.“

„ A na čo ich tak chceš asi nalákať?“

„Uvaríme sladký nápoj, do ktorého primiešame naše múdrosti.“ 

A ako sa dohodli, tak aj urobili. Začali variť čarodejný sladký nápoj. Najskôr po tri noci,

keď mesiac nevystrčil spoza mraku ani rožtek, zbierali  v lese čarodejné bylinky. Potom sa

Coca vybrala k striebornej studničke a ukradla z nej za plný sud bublinkovej vody. Kým

priletela na zámok, bublinková voda sa zmenila na bublinkovú žbrndu. Nasypali do nej



bylinky, niekoľko pavúčich nožičiek, zopár krídel z muchy, pridali zo strechy poriadne

veľké  kusy  čokolády,  vraj  aby tá  žbrnda  bola  aj sladká.  A začali ju variť. Varili a varili

 a sladká vôňa sa šírila lesom, až škriatkom začalo nošteky vykrúcať a nakoniec dorazila

do dediny.  Len čo tú vôňu deti  zacítili,  začalo ich to  lákať,  ako keď medík priťahuje

včielky. A veru, prvé deti už o dva dni prišli k zámku a zabúchali na dvere. 

„Poďte   len  ďalej  holúbky  krásne,“ zašušlala   Coca   a  vtiahla  za   ruku  dievčatko  aj 

s pehavým kamarátom. „Poďte sa napiť sladkej šťavičky.“ 

A hlúpučké deti sa tej žbrndy napili. Najskôr sa nedialo nič, no ako pitie pokračovalo,

začalo ich bolieť bruško, bolo im zle, krútila sa im hlava a nakoniec im narástli dlhé uši.

Ježibaby sa váľali od smiechu, tancovali a vrešťali, aká je to ohromná zábava. Lenže práve

vtedy  škriatkovia   z  lesa  zistili,  že  im ježibaby  ukradli  bublinkovú vodu a  strašne  sa

nahnevali. Privolali si na pomoc slniečko a poprosili ho, aby začalo poriadne pripekať.

Slnko svietilo, pálilo, opieralo svoje teplé lúče o strechu zámku, až sa začala čokoláda na

streche topiť a kvapkať do bublinkovej žbrndy. Odrazu sa celá strecha prepadla rovno na

ježibaby a Coca s Colou spadli do suda s čarovným nápojom. Roztopili sa tam ako dve

zmrzliny v mikrovlnke. Aspoň si to každý myslel. V tej chvíli sa stal zázrak. Les navôkol,

ktorý  zožltol  hneď  po  zimných  mrazoch,  sa  odrazu  zazelenal   sviežou  jarnou

zeleňou a zámok sa rozpadol na hŕbu kamenia. Na lúke ostali stáť iba dve vystrašené deti.

Z toho nápoja im už dlhé uši zostali, ale vrátili sa domov a maminky im kúpili veľké

čapice aby tie uši nebolo vidieť. Navždy si  však zapamätali,  že sa neoplatí  dôverovať

cudzím  ježibabám,  ktoré  ich  lákajú  na  kúsok  sladkosti.  Zmizli  ježibaby  a  zmizla  aj

bublinková  žbrnda.  Nikto  nevedel  kde,  ale  po  veľa  rokoch  zrazu  začali  v  obchodoch

predávať  fľaše plnené sladkým, hnedým, bublinkovým nápojom, ktorý sa volá Coca Cola.

Odkiaľ sa tak zrazu objavila v obchodoch, nikto nevie, ale v krajine za veľkým morom je

možné všetko. Nuž, možno sa predsa niektorá z dvoch ježibáb zachránila a odletela na

čarovnej metle, aby  svojou zlomyseľnosťou ľuďom aj naďalej škodila. Lenže naše deti sú

už veľmi  múdre. Vedia, že ak sa budú Coca Colou často nalievať, rozbolí ich brucho,

budú veľmi tučné a ohlúpne im rozum. 



DOKRESLI DRUHÚ POLOVICU 

Dokreslenú vianočnú guľu a medovník vyfarbi ako sa ti páči.



MALÍ KOLEDNÍCI

Vieš,  kto sú koledníci?  Sú to chlapci,  alebo dospelí  muži,  ktorí chodia na Vianoce do

domov, spievajú koledy a na koniec želajú domácim veľa zdravia, šťastia, lásky a hojnosti

po  celý  rok.  Poznáš  aj  ty  nejaké  vianočné  koledy?  Zaspievaj  si   s  rodičmi  a  so

súrodencami  aspoň  jednu  vianočnú  koledu.  Obrázok si  vyfarbi  podľa vlastnej fantázie.



STRATENÉ FARBY

Malý nezbedný škriatok sa veľmi tešil na Vianoce. Behal a vystrájal tak dlho, až vymazal

farby na niektorých ozdobách. Keďže nemal farbičky, ozdoby ostali biele a smutné.

Vyfarbi ich, ale daj pozor, aby si dodržal farebnú postupnosť. 



ŠIKOVNÁ CERUZKA

Každá ceruzka je šikovná, ak ju drží šikovná ruka. Zober si ceruzku a ukáž, že máš

šikovnú ruku. Začni zľava a jedným ťahom, bez prerušenia,  pospájaj čiarky. 



SLADKÉ VIANOCE

Vianočný čas všetkých súri, sviatky chystať, vyhriať rúry.

Miesiť cestá voňavé, na zákusky ku káve. 

Bude dobrôt pre hostí,  nech sa každý pohostí.

SÁRIN MEDOVNÍK

Potrebujeme: 50 g masti, 200 g práškového cukru, 1 vajíčko, 500 ml mlieka, 1 čajovú

lyžičku sódy bikarbóny, 1 polievkovú lyžicu kakaového prášku, 2 polievkové lyžice medu,

500 g hladkej múky

Na  krém:  200  g  masla  alebo  margarínu, 200  g  práškového  cukru,  500  ml  mlieka,

3 balíčky vanilkového cukru, 3 kopcovité polievkové lyžice hladkej múky

Postup:

Suroviny  na  cesto  dôkladne  vymiesime,  rozdelíme  na  tri  časti  a  necháme  30  minút

odpočívať. Potom ich na tenko vyvaľkáme a na chrbtovej strane plechu z nich po jednom

upečieme tri pláty. 

Krém - v mlieku  dohladka   vymiešame  vanilkový  cukor a múku a za stáleho miešania

z  nich  uvaríme  hustú  kašu.  Necháme  ju  vychladnúť.  Margarín  s  práškovým  cukrom

vymiešame  do  peny,  postupne  pridávame   vychladnutú  uvarenú  kašu  a  dohladka

vymiešame. Prvé  dva vychladnuté pláty  natrieme krémom, tretí  plát  položíme  na vrch

a posypeme ho práškovým cukrom, alebo polejeme čokoládou. Podľa možností medovník

krájame až na druhý deň, lebo pre med je cesto spočiatku lámavé. 

Dobrú chuť! Foto ilustračné



Vianočná nálada do 

domov sa vkradá,

šťastie a lásku do srdiečok vkladá.

Nech Vás sprevádza 

na každom kroku,

cez krásne Vianoce i v Novom roku!

Veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022 želá

     kolektív MŠ Kukučínova

Autor: Mária Ferčáková

Zdroj: internet, detská literatúra, webové sídlo MŠ
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