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Soutěž pro 1. - 2. třídu
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Soutěž pro 3. třídu
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Soutěž pro 4. třídu
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Omalovánky
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Jak si vyrobit papírový vánoční
stromeček

Zelený papírový vánoční stromeček
Tenhle papírový vánoční stromeček je opravdu snadné vyrobit. Budeme potřebovat

zelený barevný papír, kousek hnědého barevného papíru, nůžky a lepidlo.

Ze zeleného barevného papíru si vytvoříme čtvercový tvar, který přeložíme na

polovinu, tak jak vidíme na obrázku.

Následně stříháme dlouhé, šikmé pásky, po cca 1 cm od prohnuté hrany papíru. Papír

si rozevřeme a jednotlivé nastříhané pásky postupně ohýbáme a lepíme do středu.

Tímto způsobem nám vznikne krásný zelený stromek.

Spodek stromku zahneme a přilepíme na něj hnědý papír, který bude znázorňovat

kmen.
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Porovnání Vánoc v České
republice a USA

Vánoce se slaví podobně jako ve Velké Británii, lidé zdobí domy zvenku,

věší větvičky a na večeři podávají pečeného krocana s nádivkou.

Nechybí tradiční pudink a dýňový koláč. Dárky nosí Santa Claus a děti je

nacházejí až na druhý den ráno.

Česká republika

Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat pouze hospodyně.

Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v českých

zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na

které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození

Krista.
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Recept na linecké
cukroví

Potřebujeme: 210 g hladké mouky, 140 g másla, 70 g moučkového cukru, 2 ks

žloutků, 1 ks vanilkového cukru, 1 lžička citronové šťávy, marmeláda

1. Máslo vyndáme z ledničky v předstihu, všechny suroviny musí mít pokojovou

teplotu. Mezitím prosijeme mouku a cukr moučku pomocí jemného sítka,

hrubý "písek", co nám zbude v sítku, nekompromisně vyhodíme. Do mísy

dáme cukr, mouku, máslo, citronovou šťávu a dva žloutky a začneme rukama

propracovávat. Až se vytvoří drobenka, těsto vyklopíme na vál a dále

zpracováváme, dokud nebude úplně hladké. Těsto musí mít naprosto hladkou

konzistenci, ale zase se nesmí lepit k válu. Hotové těsto zabalíme do fólie a

dáme do lednice minimálně na hodinu odležet.

2. Vyjmeme těsto z lednice a rozdělíme si ho na 3–4 menší kusy, které vyválíme,

základem je, aby každá várka těsta, kterou vyvalujeme, byla dostatečně

studená. Těsto rozválíme na plát, který nesmí být příliš tenký. Při vyvalování

těsto jemně podsypáváme prosátým moučkovým cukrem, který nám zaručí,

že zbytky těsta můžeme použít na další kolečka, v těstě nepřibude žádná

mouka a díky tomu po upečení bude cukroví krásně vláčné, nebude tvrdé a

nebudou se na něm dělat stroupky, jen je třeba mít na paměti, že těsto bude

pokaždé o trochu sladší. Vykrájená kolečka pečeme na 180 °C asi 10 minut.

Troubu hlídáme, stává se, že každý kousek je upečený v jinou chvíli.

3. Hotové za pár dní promazáváme rybízovou marmeládou.
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Jak si ozdobit vánoční věnec
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Vtipy
Na Vánoce křičí Pepíček přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,

stromeček hoří!” „Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. Chlapeček za chvíli zase

začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho

neviděl?” stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. „To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je

něco ze zlata, hned ti to ukradnou!”

„Opravdu mi přineseš nové bubny?“ ptá se Pepíček Santy.

Odpověď zněla: „Ano, protože tví rodiče letos opravdu moc zlobili.“

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po

lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano, máš něco?”

„Ne, vůbec nic. A ty?”

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
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Co máme rádi a co děláme o
Vánocích

SÁRA: Den před Vánoci uděláme bramborový salát. Udělaný salát

dáme do ledničky. Druhý den večer k večeři máme lososa s

bramborovým salátem. Potom se jdeme projít ven. Pak jdu rozbalovat

dárky. Po dárcích se koukáme na vánoční pohádku. A pak jdu spát.

VERONIKA: Den před Vánoci uděláme bramborový salát. Salát

dáme do ledničky. Druhý den děláme kuře, protože já ryby nejím. Pak si

dáme salát s kuřetem. Ještě před jídlem se chodíme ven koulovat.

Potom si jdeme rozbalit dárky potom koukáme na filmy.

FILIP: Den před Vánoci děláme bramborový salát a kapra a kdo nejí

kapra, tak si dá zatočenou klobásku.Také zdobíme stromeček, ladíme

vánoční atmosféru. Než půjdeme na dárky, jdeme na procházku. Po

procházce si rozbalíme dárky.
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Jak si vyrobit malou čepičku na
stromeček

Nachystejte si potřebný materiál. Ruličku od toaletního papíru zmáčkněte, aby

vznikla placka. Na ruličce si vyznačte pruhy o šířce 1,7 cm a nastříhejte je. Z jedné

ruličky by mělo vyjít pět proužků, respektive kroužků. Nastříhejte tolik proužků, kolik

chcete mít ve výsledku čepiček.

Nastříhejte velké množství kousků příze, které budou dlouhé zhruba 35 cm.

Ústřižek příze přehněte napůl, protáhněte kroužkem a udělejte liščí smyčku.

Opakujte u zbytku příze, dokud nebude pokrytý celý papírový kroužek.

Rozdělte přízi napůl a obtočte je kolem kroužku. Spojte a svažte jedním kouskem

příze, aby vznikla čepička. Přidejte další provázek nebo silon na zavěšení čepičky.
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Vánoční písničky a koledy
Štědrý večer nastal

Jak jsi krásné neviňátko

Nesem vám noviny

Hej, Vánoce

Pásli ovce Valaši

Narodil se Kristus Pán

Půjdem spolu do Betléma

All I Want for Christmas

Merry Christmas

Vánoce na míru

Jingle Bells

Rolničky

Vánoce přicházejí

Ježíšku panáčku

Veselé vánoční hody

Já bych rád k Betlému

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Rolničky, rolničky

Bílé Vánoce

Padá sníh
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Sněhuláci !!!
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