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Kdo jsme a co děláme
Kolektiv mateřské školy se Vám představuje a
protože je před Vánoci, zeptali jsme se kolegyní, i
na to, jak jsou na tom s přípravami: Každý, kdo
pracuje v mateřské škole, odpověděl na tyto
otázky:
Proč pracujete v mateřské škole?
Co děláte nejraději ve svém volném čase?
Už máte nakoupené dárky na Vánoce?
Paní ředitelka Mgr. Jana Vaníčková:

Paní učitelka Renča ze třídy Sluníček:

1. Jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu :).
Vzor mám ve své mamince, která byla učitelka
a ředitelka. Již 36 let pracuji ve školství a z
toho 27 let jsem ředitelkou. Líbí se mi, že mohu
manažerskou práci spojit s výukou. Děti jsou
stále pozitivně naladěné. Dětský úsměv a
rozzářené oči jsou pro mě veliká odměna.

1. Jsem tvořivý člověk se spoustou zájmů.
Stereotypu se vyhýbám. Věřte, že ani jediný
pracovní den s dětmi není stejný. Děti vnášejí
do mého života přesně to, co mě naplňuje. Hned
vidím výsledek své práce - reakce dětí, smích,
nechápavý pohled :). Zřejmě to je jakási
symbióza, kdy jeden druhého potřebuje.
Bonusem navíc je pracovní kolektiv. Je úžasné,
když se práce stane "koníčkem" a já patřím
mezi ty, kterým se to podařilo.

2. Když už mi zbyde trocha volného času, ráda
sportuji a chodím s rodinou a pejskem na
procházky.

2. Volný čas? Jako úplně jen pro sebe? Tak to
relaxuji ... třeba jdu do "staré Prahy" a nasávám
energii z různých znamení. Také relaxuji při
sportu, procházce s pejskem, dobrou knížkou a
nebo při setkání s přáteli.

3. Ano, dárky mám nakoupené a dokonce již
zabalené.

3. Vánoční dárky ještě nemám. Jednou jsem s
dostatečným předstihem pár dárků nakoupila,
zabalila a schovala. Do-ko-na-le schovala ...!
Letos mám nějaké dárky objednané přes
internet, tak snad to Ježíšek všechno stihne.

Paní učitelka Katka ze třídy Sluníček:
1. Neumím si představit, že bych měla pracovat s
dospělými a ne s dětmi. S dětmi je mi fajn,
rozumím si s nimi a hlavně je mám ráda.
2. Volný čas ráda trávím se svou rodinou, ta je
pro mě nejdůležitější.

Paní učitelka Marcelka ze třídy Ježků:

3. Dárky zásadně kupuji poslední týden před
Vánocemi.

1. Práci v MŠ miluji, proto jsem v ní pracovala
téměř celý život. Mám ráda děti, které jsem
milovala celý život a miluji stále i když jsem v
důchodovém věku.
2. Ve svém volném čase si ráda zvelebuji byt.
Ráda čtu, navštěvuji různé výstavy a přátelé.
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3. Dárky nakupuji už od října. Zaměřuji se
hlavně na praktické dárky osobní.

3. Dárky ještě nemám.

Věrka - kuchařka:
Paní učtelka Karolínka ze třídy Ježků:
1. Protože miluji svoji práci, děti a prostředí, ve
kterém pracuji.

1. Celý život se pohybuji mezi dětmi, ač jsem učit
nikdy nechtěla, shoda náhod mě přivedla k
tomuto povolání. Dnes si nedovedu představit,
že bych dělala něco jiného.

2. Ve svém volném čase se nejraději věnuji své
rodině a zvířatům, které jsou též součástí
rodiny.

2. Svůj volný čas nejvíce trávím se svou rodinou
nebo u mé kobylky. Také ráda ceestuji a
poznávám nová místa. Večer si přečtu dobrou
knihu nebo pustím zajímavý film.

3. Vánoční dárky pro rodinu, kamarády i
kolegyně mám již nakoupené, jen nějaké ještě
dobíhají poštou.

3. Každý rok si říkám, že musím pořídit s
předstihem, ale nikdy se mi to nepodaří. Takže
nákupy mám teprve před sebou.
Lucka - školnice, uklízečka :
1. V MŠ pracuji proto, protože mě tato práce jako
školnice moc baví. Pracuji mezi dětmi a aspoň
je v práci veselo. Pracovat v dětském kolektivu
je moc fajn.

Paní učtielka Světlanka ze třídy Broučků:
1. Od dětství jsem si hrála na paní učitelku :). K
práci učitelky v MŠ jsem se dostala oklikou
přes zdravotnictví, což určitě není na škodu.
Baví mě dětská bezprostřednost, radost z
poznávání a objevování jejich bystrost, smysl
pro humor, nespoutanost a rozzářené oči.

2. Ve svém volném čase se věnuji své sedmileté
holčičce.
3. Ano, vánoční dárky mám už nakoupené a už
dokonce zabalené! Na Ježíška se s mojí dcerou
moc těšíme!

2. Užívám si rodinu, svoje dvě úžasné děti, psa s
permanentně dobrou náladou, nevyzpytatelnou
kočičí dámu a vtipného křečka :). Miluji
vesnický poklid a přírodu za plotem na naší
chalupě. Když zbude čas, ráda se nechávám
překvapovat příběhy, ať z knih, filmů nebo jen
tak z vyprávění.

Janinka - uklízečka
1. Není to jednotvárná práce a děti umí
překvapit.

3. Většinu ano. Na Ježíška si hraju ráda. Mám
radost, když někoho potěším nebo mile
překvapím :).

2. Nemám vyhraněné zájmy. Ráda se věnuji
zahradě.
3. Již dávno. Nemám ráda davové šílenství.

Paní učitelka Maruška ze třídy Broučků:
1. Z lásky k dětem.
2. Docházím do modliteb, společenství maminek.
Dále divadlo, hudba, vycházky ..
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Jednotlivé třídy se Vám představují:
Třída Sluníček
Třída Sluníček, to je třída plná sportovců. Děti se zaměřují hlavně na sportovní aktivity, proto je
nejčastěji můžeme vidět, jak hrají za školkou fotbal, někdy mezi sebou někdy vyzvou na zápas
děti z ABC Academy. Kromě sportu děti samozřejmě kreslí, malují, zpívají a hrají si. Předškoláci
u Sluníček dělají každý den "úkoly" jako ve škole. Ve třídě Sluníček je paní učitelka Katka a
Renata. Třída Sluníček má provoz od 7,00 do 17,00h.

Třída Ježků
Ve třídě Ježků uvidíte nejčastěji děti s tužkou, pastelkami nebo štětcem. Je to totiž třída
malých výtvarníků. Děti zkouší různé výtvarné techniky. Ať už obtiskují brambory, nebo malují
prsty. Velkou výhodou je i keramická pec, která je umístěná vedle třídy. Když děti nekreslí,
velmi rády si hrají s "Duplem". Předškoláci se samozřejmě připravují na školu pomocí
grafomotorických cvičení. Ve třídě Ježků je paní učitelka Karolina, paní učitelka Marcela a paní
ředitelka Jana. Třída Ježků má provoz od 7,30 do 16,00h.

Třída Broučků
V Broučcích už od rána znějí písničky. Děti se zde zaměřují především na zpívání. Slyšet zpívat
je můžeme prakticky pořád, teď před Vánoci se tam zpívají hlavně koledy. Ať už je to "Štědrej
večer nastal" nebo "Vánoce, Vánoce přicházejí" děti se u toho skvěle baví. Když se u Broučků
nezpívá, děti staví různé stavby nebo si hrají v domečku. Nesmíme ani opomenout přípravu
předškoláků na školu. Ve třídě Broučků je paní učitelka Světlanka a paní učitelka Maruška.
V Broučcích m a j í provoz od 7,00 do 16,30h.
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ALE... Ptal se někdo maminek, jak se cítí..., jaké
mají obavy "půjčit" někomu jinému (učitelkám)
to nejcennější, co mají? Vždyť ten svůj poklad
svěřují do rukou někomu cizímu... Je to pro ně
lehké? Proto je velice důležité navázat
spolupráci a důvěru. Záměrně opakuji slovo
DŮVĚRA.

Adaptace aneb krok do
neznáma

Přizpůsobení se, přizpůsobení se čemukoliv,
všemu okolo..., psychicky se vyrovnat se
stresem.
Dalo by se s nadsázkou říci, že adaptace vlastně
začíná prvním kontaktem rodičů s mateřskou
školou. Kontaktem přes webové stránky,
telefonicky nebo osobně (např. den otevřených
dveřích, první schůzka rodičů nových dětí s
vedením školky). Ještě před tím, než děti do
školky nastoupí, utváří se pocit a důvěra na
úrovni rodičů ke školce a dále pak záleží na
tom, jak rodiče s dětmi o školce hovoří. Už
vlastně doma vznikají předpoklady, zda
adaptace dětí na novou životní situaci bude
přiměřená či nikoliv. Bylo by hezké u dětí
vzbudit dojem, že si jdou do školky "jen pohrát".
Jakmile jsou dětem slibovány sladkosti nebo
hračky za to, že půjdou do školky, něco není v
pořádku.

Aby docházka do mateřské školy nebyla
stresová záležitost, v prvních dvou dnech jsou
rodiče s dětmi krátce ve třídě. Děti si prohlížejí
hračky, potkávají se s prvními kamarády a
zvykají si na paní učitelky a nový prostor. V
dalších dnech se děti již snaží být (alespoň na
hodinu) ve školce bez rodičů. Adaptace v
ostatních dnech probíhá dle dohody s učitelkou,
protože každé dítě má ten svůj "Vesmír".
Dokonce každá třída se adaptuje rozdílně a v
jiném časovém horizontu. Například adaptace
nových dětí ve třídě Sluníček trvala necelý
měsíc a proběhla na "jedničku". Nutno však
dodat, že do třídy nastoupilo pouze šest nových
nejmladších dětí, z nichž dvě děti již měly ve
třídě staršího sourozence. Navíc ostatní starší
děti jsou navyklé pomáhat mladším a třída jako
celek je velmi zdatná. Děti ze třídy Broučků se
také velmi dobře zadaptovaly. Mírně odlišná
situace je ve třídě Ježků. Ježečky navštěvují
tříleté až šestileté děti úplně nově zapsané do
školní docházky. Z tohoto důvodu byla adaptace
dětí o něco delší.

Dětský svět je obrovský "Vesmír", kam my
dospělí nedohlédneme. Tím bych ráda
naznačila, že je nelehké odhadnout, co se
dětem "honí v hlavě". Vliv mají faktory, např.
kde děti vyrůstají, na koho a na co mají
nejpevnější vazby (na maminku, tatínka, na
babičku a dědu, na živého domácího mazlíčka,
na plyšáka pod polštářem nebo třeba na modrý
hrneček na poličce doma), ... kdo ví? Je to velká
neznámá. A najednou mají děti opustit ten svůj
jistý svět a udělat krok do neznáma...cizí lidé,
pro některé cizí řeč, samota, jiná židle, jiný
stolek a dokonce i ten hrníček je jiný...a proč je
tady ta paní (učitelka) a co tady dělá ta jiná
paní (kuchařka, uklízečka). Nastává zmatek,
nejistota..., kde hledat ten pevný bod? Během
jedné minuty následují otázky... Kdy přijde
maminka? Kde je maminka? Já chci domů!
Maminka přijde? Slovo maminka je skloňováno
snad ve všech pádech.

Rodičům patří velké poděkování za jejich
spolupráci s mateřskou školou, protože jen tak
může být výchovná práce kvalitní.
Na závěr :) "Adaptace je ukončena, když dítě
akceptuje učitele jako „bezpečnou základnu“ a
nechá se od něj utěšit" . (viz. Adaptační plán
pro dítě dle Berlínského modelu)
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nevystrašili.“ Brok byl na děti patřičně pyšný.
Děti dále vyprávěly o pavilonu šelem, kde
viděly, jak tygři a levharti okusují kosti, protože
právě bylo krmení. Brok pomalu zavřel jedno
oko a malinko si zívl, jen ještě slyšel „hroši,
tučňáci, lemuři, plameňáci…“ Děti si všimly, že
Broka to dlouhé vyprávění uspalo. Když druhý
den děti přišly do školky, připravily pro Broka
překvapení. Brok pomalu otevřel jedno oko…,
druhé a před ním byly

Velká výprava do ZOO aneb
zvířátka jsou naši kamarádi
Byla středa 12. října a náš školkový (skoro živý)
pes Brok cítil něco v kostech. Toho dne se děti
brzy ráno scházely v šatně. Venku pršelo, pršelo
a pršelo… a Brokovi bylo jasné, že na výlet do
ZOO nepůjde, protože nemá pláštěnku. Když
děti v 8.30 vyrazily ze školky, byl smutný a už
se nemohl dočkat, až se děti vrátí a budou mu
všechno vyprávět. Odpoledne v 16.30 uslyšel
první hlasy a byl hrozně rád, že se všechny děti
v pořádku vrátily zpět.

nádherné obrázky zvířátek ze ZOO, které děti
namalovaly.

„Tak vyprávějte, jak bylo, koho jste viděly?“
vyštěkl Brok na děti. „Bročku, Bročku, víš, že
jsme jeli tramvají? Jedničkou a pak šestkou a
pak ještě autobusem! A jak jsme vystoupili z
autobusu, prošli jsme velkou bránou a kolem
velkých kovových mravenců jsme došli do
džungle.“ „Do jaké džungle?“ hafnul Brok. „No
přeci do indonéské“ vykřikla Alička. „Bylo tam
vedro a tropický les, víš, kdo tam bydlí,
Bročku?“ Brok jen zakroutil hlavou, že neví.
„No přeci varani, orangutani, ježury a také
vodní želvy.“
Brokovi z toho začalo být
vedro…., „A nebylo by tam něco na
zchlazení?“ „Jistěže! Pak jsme objevili dva lední
medvědy“ řekl Honzík. „Představ si Bročku, ten
jeden medvěd se v tom dešti koupal! Plaval na
zádech a pak se otočil u toho skla, kde jsme
stáli my a zase plaval na břiše a pořád dokola.“
Brok si jen pomyslil, že by to dětem taky
ukázal, jak umí plavat, to nic není. „A koho jste
ještě viděli?“ „ Žirafy! Slony!“ překřikovaly se
děti. „Bročku, tam bylo miminko slona úplně
malinké slůňátko. Představ si, bylo jen šest dnů
staré a ono už chodilo. Pořád se schovávalo
pod maminku Tamaru a jeho kamarád Max na
něj dorážel a chtěl si s ním hrát. Maxík je o
něco starší, už mu jsou čtyři měsíce. Byli jsme
tam moc potichu, abychom ta slůňátka
6
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Zprávy z ředitelny
Na druhou listopadovou středu jsem pozvala všechny rodiče naší mateřské školy k neformálnímu setkání.
Nad očekávání se jich sešlo poměrně dost, největší zastoupení měla třída Ježků. Povídalo se o vzhledu a
funkčnosti nových webových stránek, o zavedeném způsobu elektronické komunikace, o již zrealizované
opravě stropů v jídelně a o pokračování stejné akce v ložnicích jednotlivých tříd v nadcházející době.
Atmosféra byla klidná a přátelská, vedla k prohloubení vzájemné důvěry a spolupráce. Zároveň se nám
podařilo společně vymyslet, jak zorganizovat dětem Mikulášskou nadílku v jednotlivých třídách, protože
jsem si rodičům posteskla, že zatím školka nemá nikoho, kdo by se ujal role Mikuláše, čerta a anděla.
Tímto jsem vyvolala mezi přítomnými rodiči živou debatu, že prý někdo by měl možnost si půjčit kostýmy,
někdo má i koš na dárky, někdo prý již má s tím osobní zkušenosti…… a tak nakonec se nám všem
podařilo připravit pro děti krásný zážitek a hodně moc jsme si to potom užili a za to velké díky všem
zúčastněným.
Setkání se uskutečnilo opravdu neformálně, strávili jsme spolu příjemnou hodinku vzájemného povídání
při kávě nebo čaji. A pokud ten den někdo z rodičů nemohl přijít, další neformální setkání se uskuteční ve
středu 18.ledna od 16hodin opět v jídelně.
Velmi se těším na setkání s Vámi.
Mgr. Jana Vaníčková - Vaše ředitelka
Pečení jablečného závinu

Rychlé novinky z
mateřské školy

Oblíbené pečení závinu se ve třídě Broučků i letos
náramně podařilo. Seznámili a přivoněli jsme ke
všem „ingrediencím“, nastrouhali jablka na jemno a
na hrubo a ochutnali rozdíl. Také jsme všichni
vyzkoušeli rozdělávat těsto,
hádali, co a kdy na těsto
dáme, spojili a potřeli
nohavice vajíčkem. V
rámci předmatematické
výchovy děti „vyzobávaly“
určitý počet hrozinek a
oříšků. O voňavý závin
jsme se podělili a dali ochutnat paní učitelkám a
ostatním zaměstnancům MŠ.

Zdraví dětí je pro nás velmi důležité
Od podzimu letošního roku se nám podařilo, aby k
odpolední svačině bylo pravidelně zařazováno ovoce
nebo zelenina. Novinek ve stravování máme více,
další je, že je 1x v týdnu připravován ovocný či
zeleninový tác, kde mají děti možnost výběru ze tří
druhů ovoce či zeleniny.

Jak jsme byli v divadle
Koncem září jsme se s nejstaršími dětmi vydali do
nedalekého Kulturního centra Vozovna na loutkové
představení Kocour v botách. Děti přišly do MŠ
natěšené, co je v divadle čeká. Po svačině jsme
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vyrazili. Po příchodu se děti usadily a nemohly se
dočkat začátku pohádky.

do pohybu, který tanec připomínal velmi, velmi
vzdáleně, ale to samozřejmě k běsnění bubáků a
strašidel neodmyslitelně patří. Zklidnění nastalo ve
chvíli, kdy všichni přítomní ucítili vůni hostiny,
kterou pro ně připravily milé maminky. Na stolech
byla spousta dobrot lahodících chuti a oku, takže
žádný ze strašidelných hostů nezůstal pozadu a
všichni se pustili do ochutnávání skvělých pokrmů a
nápojů. Plná bříška strašidýlka zklidnila, takže
poklidně probírala svoje dojmy a vyměňovala si
recepty na kouzelné lektvary, oděvy, hůlky a jiné
strašidelné nutnosti. Pak už byl čas jít se nadýchat
čerstvého povětří. Čarodějnice nastartovaly košťata,
bílá paní prošla zdí, někdo se přemístil v prostoru a
čase….. A najednou byla zahrada plná veselých
hravých dětí. I když kdo ví, kouzla číhají na každém
kroku…

Dětem se „Kocour v botách“ velmi líbil a po
představení si mohly
vyzkoušet, že to není tak
úplně jednoduché být
loutkohercem.
Těšíme se na další
představení, které si ve
Vozovně jistě užijeme.

Bubáčkovské dopoledne u Broučků
Kdo měl chuť a odvahu, mohl přijít v masce nějaké
„strašidelné“ bytosti. Ve třídě se tedy hned od rána
začala scházet
naprosto ojedinělá
vybraná společnost
čarodějnic, čarodějů,
upírek a upírů.
Navštívil nás také
kostlivec, pavoučí muž,
duch, který vyděsil i paní učitelku a svou
přítomností nás poctila i vznešená bílá paní. A
protože být nadpřirozenou bytostí není lehká věc a
nenáleží jen tak někomu, museli přítomní hosté
dokázat, že si svoji nadpřirozenost zaslouží. Aby
ukázali, že svoje kouzla dobře zvládají, dostali za
úkol ve strašlivě krátkém čase postavit neuvěřitelně
vysokou věž nebo děsivý hrad. Zvládli to skvěle,
spolupracovali, starší a zkušenější radili, prostě
všichni se ze všech sil snažili. Dalším úkolem měli
naši výjimeční návštěvníci dokázat svoji odvahu tak,
že balancovali na děsně vysokém laně (chůze po
laně). Nenašlo se jediné strašidýlko, které by se
tohoto úkolu neúčastnilo. Všichni projevili
obrovskou odvahu a obratnost. Následovaly projevy.
Každý návštěvník přednesl svůj příspěvek a předvedl
svoje nejnovější kouzla a vychytávky. Divoký rej
nastal ve chvíli, kdy začala hrát hudba z filmu „Ať
žijí duchové“. Všichni se dali do tance nebo alespoň

Na návštěve v Mexiku
Ve středu 2. 11. jsme s předškoláky vyrazili na
dobrodružnou cestu do kulturního střediska
Vozovna, kde nás čekala tajuplná pohádka. A to
jsme ještě nevěděli, jak to bude napínavé. Pěkně
jsme se usadili, ale už s námi šili všichni čertíci,
protože jsme se nemohli dočkat. A tu zazvonil
zvonec a ... Příběh holčičky Lupinity právě začíná.
Mexická holčička Lupinita nám začala vyprávět, jak
jednou seděli - celá rodina - v kuchyni, povídali si,
smáli se a najednou vybuchla sopka a horká láva
smetla jejich dům a byl konec. Ale kdepak! Protože,
když se lidé mají rádi, tak na sebe nikdy
nezapomenou a budou spolu v mysli pořád.
Vyřezávání dýní u Ježků
Když
se
řekne dýně,
většině z
nás se asi
v y b a v í
d ý ň o v á
polévka. To
u nás u
Ježků jsme si první listopadové úterý donesli dýně,
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ze kterých jsme dlabali a vyřezávali „Dýňáky“, které
ochrání naše duše.

nejmladší tak i předškoláky. Děj pohádky „Zvířátka a
loupežníci“ malé diváky naprosto pohltil. Obzvlášť,
když se některá zvířátka vydala přímo do hlediště a
děti si s nimi povídaly a dokonce si na ně mohly
sáhnout. Na závěr pohádky děti tak hodně tleskaly a
ty menší v první řadě doslova radostí vyskakovaly,
že pan vypravěč dal přídavek. Děti si ještě dlouho
hrály na zvířátka. Z molitanových kostek si postavily
chaloupku a jakoby se
procházely lesem. Také
nakreslily pěkné obrázky
zvířátek a loupežníků.

Každá holka a každý kluk si vydlabal a společně s
paní učitelkou i vyřezal dýni dle své fantazie. To, že
vydlabat dýni je fuška, jsme se přesvědčili, ale
výsledek stál za to! Naši „Dýňáci“ zdobí vstupní
schody do mateřské školy.
Zvířátka a loupežníci trochu jinak
Český spisovatel a básník František Hrubín by měl
určitě radost z rozzářených očí dětí ze Sluníček,
Ježečků a Broučků. Mateřskou školu Na Vrcholu
navštívil úžasný vypravěč a loutkoherec Aleš se
svými loutkami zvířátek a loupežníků. Pan vypravěč
jakoby děti uhranul cinkotem zvonečku, zvukem
trubky a dokonce hrou na kytaru… a to jak ty

Bezpečnostní průprava pro předškoláky
Neobvyklé dopoledne začalo, když se ve dveřích objevil pan záchranář a hasiči. Děti je
přivítaly úsměvem a pozdravem. Předškoláci se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina byla
s panem záchranářem, který děti přiměřenou formou seznámil s důležitými zásadami první
pomocí a také se svou nelehkou prací. Ukázal dětem, že i v různých nepříjemných situacích
není třeba se bát. Pověděl dětem, co je třeba dělat v určitých situacích, aby se postiženému
člověku dostalo účinné pomoci, než bude přepraven do nemocnice k dalšímu ošetření.
Odvážnější děti se na chvíli dokonce staly „zraněným“ pacientem a jejich kamarádi ho
pomáhali správně ošetřit. Druhá skupina se mezitím na chvíli ocitla u hasičů. Děti se nejprve
dozvěděly, jak se předcházet nebezpečným situacím s ohněm. Poté se seznámily s „výzbrojí“
hasičů. S menším ostychem si všechno potěžkaly a osahaly.

Děti byly velmi šikovné, bylo vidět, že je toto téma velmi zajímá a baví je vyzkoušet si
nové věci. Kdo ví, možná, že jednou ony samy někomu pomohou, nebo se v dospělosti
dokonce stanou záchranáři nebo hasiči.
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Na závěr přidáme recept na klasickou staročeskou vánočku od
paní kuchařky Věrky:
STAROČESKÁ VÁNOČKA
Kvásek:
50 g droždí, trochu mléka, trochu cukru - promícháme, lehce zasypeme hladkou moukou a necháme
vykynout na teple (přikryté).

Těsto:
mezitím z 1 kg hladké mouky, 2 žloutků, 100 g cukru písek, 50 g rozpuštěného (změklého) másla,
450ml mléka a špetkou soli a nakonec vlitého kvásku vypracujeme těsto, které, pokud se lepí,
podsypeme trochou mouky. Těsto necháme hodinu nakynout, opět prohněteme a přidáme do něj
hrozinky a mandle oloupané a nakrájené dle potřeby.
Upleteme vánočku nejprve ze čtyř dílů, na to ze tří dílů a nakonec na to ze dvou dílů, zapícháme
špejle tak, aby díly držely pohromadě, pomažeme vánočku vajíčkem a opět posypeme sekanými
mandlemi.
Necháme 15 minut opět nakynout a poté pečeme v předehřáté troubě prvních pět minut na 200
stupňů a následně na 160 stupňů cca 45 minut.
Já peču z poloviční dávky a vyjde na plech do horkovzdušné trouby.

Dobrou chuť !!!
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