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Jméno: Ella
Kde jsem se narodila: v Česku, Plzeň
Nejoblíbenější jídlo: sushi a rýžové nudle
Další věci o sobě: Miluji medvídky a strašně chci jet do
Francie.

Jméno:Sophie Belle
Kde jsem se narodila:v Mexiku, Puebla
Nejoblíbenější jídlo: Lebanese rice, kuřecí polévka a v tom japonské nudle, řízek s bramborovou kaši
Další věci o sobě: Miluji lamy a alpaky. Strašně chci jet
do Japonska.

Jméno:Matyáš
Kde jsem se narodil:v Česku, Plzeň
Nejoblíbenější jídlo: řízek, rizoto, toast, kuře s nudličkami a
karbanátky
Další věci o sobě: Mám rád vlaky, jezdím na koloběžce, hraji
tenis a chodím na ryby.

Jméno:Sofie
Kde jsem se narodila:v Česku, Plzeň
Nejoblíbenější jídlo: sushi a rýžové nudle
Další věci o sobě: Moc bych chtěla potkat Millie Bobby Brown ,
chtěla bych jet do Ameriky a mám ráda Stranger Things.
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🍣Recept na halloweenské perníčky:
Ingredience:
Na perníkové těsto:
1,1 kg hladké mouky
0,5 kg krupicového cukru
450 g vody
250 g medu
25 g marmelády
13 g perníkového koření (skořice, nové koření, badyán, anýz)
Na polevu:
200 g moučkového cukru
2 ks bílky
dvě kapky oleje
potravinářské barvivo (např. Breton)
Postup:
1. Z perníkového těsta vyválíme plát silný asi 2 až 3 mm, ze kterého vykrájíme různé
tvary.
2. Rozložíme na plech a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 10 minut.
3. Upečené perníčky z plechu sundáme a necháme vychladnout.
4. Jednotlivé perníčky ozdobíme barevnými polevami nejlépe pomocí cukrářského
sáčku s nástavci.
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Příprava perníkového těsta:
1. Z výše uvedeného množství cukru odvážíme 50 g a ve velkém hrnci ho roztavíme
na karamel.
2. Vodu přivedeme těsně k bodu varu, pak ji přilijeme do roztátého cukru, přidáme
zbylý cukr, med, marmeládu a za stálého míchání necháme přejít varem, odstavíme a
necháme zchladnout asi na 30 °C
3. Do připraveného rozvaru zapracujeme mouku a koření.
4. Hotové perníkové těsto necháme tak 1 týden v chladu rozležet.
Příprava polevy:
1. Cukr dvakrát prosejeme a utřeme s bílky a olejem.
2. Bílkovou polevu obarvíme potravinářským barvivem (postupujeme podle návodu
na obalu), tedy roztok si připravíme rozpuštěním prášku v malém množství vody, aby
směs byla hodně koncentrovaná, polevu pak snadno obarvíme přidáním několika
kapek připraveného roztoku.
2

Halloweenské bludiště
pro 3. a 4. třídu
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Halloweenská spojovačka
pro 1. a 2. třídu
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Pár tipů na to, jak si vyřezat
dýni:
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Vtipy
Host zabloudí v noci v chodbách starého zámku. Potká strašidlo, které si začne stěžovat: „Už
více než 400 let musím bloudit v tomto domě.“ „To se hodí,“ řekne host. „Tak určitě víte, kde
jsou toalety.“
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***

Dva muži jdou po halloweenské párty domů a rozhodnou se jít zkratkou přes hřbitov.
Uprostřed hřbitova mezi hroby najednou uslyší z temnoty nějaký šramot. Buch, buch, buch.
Ustrašeně jdou dál a najdou starého muže, jak s kladivem a majzlíkem opracovává náhrobní
kámen. Jeden z mužů starci povídá: „Teda vy jste nás vylekal k smrti. Už jsme mysleli, že je
tu nějaký duch! Co tady děláte uprostřed noci?“ „Tihle neschopní mamlasové, napsali mi sem
špatné jméno,“ mumlá staroch.
***
Stojí kostra před zrcadlem a říká: „Zatracená dieta!“
***
Jak říká kostra pohřebnímu vozu? „Haló, taxi!“
***
Kdyby byl den v týdnu symbolem Halloweenu, pak by to určitě bylo pondělí.
***
Halloween je jediný den v roce, kdy můžete použít kompliment vypadáš hrozně.
***
Proč jsou mumie takoví suchaři? Protože se bojí odvázat.
***
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Proč se kostra nezamiluje? Protože nemá srdce.

🍣***
Proč si duch škrobí prostěradlo? Aby každý ztuhl strachy.
***
Přijde upír domů opilý. Žena ho hubuje: „Musíš
pořád vysávat ty alkoholiky?“
***
Upíři podle pověry umírají na denním světle.
Poslední slova, které většina upírů řekne: „To je ale
pěkný den!“
***
Sejdou se tři upíři, jeden z Anglie, druhý z Francie a
třetí z Čech. Anglický upír odletí a vrátí se s
krvavou pusou. „Právě jsem vysál krev tří lidí,“ chlubí se. Odletí francouzský upír a po
návratu má celou hlavu od krve. „Vysál jsem krev z deseti lidí,“ hlásí nadšeně. Český upír
vyrazí a zanedlouho se vrátí celý zkrvavený: „Vidíte ten strom tam před námi?“ „Ne,“
odpovědí druzí dva upíři.“ „Já jsem ho taky neviděl.“
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Halloweenské hádanky

● Osoba, která to vyrobila, to prodala.
Osoba, která to koupila, to nikdy nepoužila.
Osoba, která to použila, to nikdy neviděla.
Co to je?
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● Jsem zabalená, ale nejsem dárek. Bývám úhledně složená v místnosti a archeologové
si o mně myslí, že jsem velký poklad. Co jsem?

● Někteří lidé ve mě věří, jiní ne. V noci se toulám po domech a někdy i lítám. Někdy
vydávám děsivé zvuky a děsím obyvatele. Co jsem?

● Jsem vysoká, když jsem mladá. Když zestárnu, jsem krátká. O Halloweenu mě dávají
do vydlabané dýně. Co jsem?

🍣
● Najdeš mě v každém člověku, jsem tekutá. Někteří lidé omdlévají, když mě vidí. Co
jsem?
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🍣 Anglická soutěž pro 3.- 4. třídu
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Vybarvi podle čísel
Soutěž pro 1. a 2. třídu
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Omalovánka
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Soutěž pro 1. a 2. třídu
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Soutěž pro 1. Třídu
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Halloweenská omalovánka

🍣
14

!!Bonus!!
Najdi všechna sushi v časopisu.
Když si budeš myslet, že jsi našel všechna, tak k nám přijď a řekni
nám kolik jich v časopisu dohromady je.
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