
DOMÁCÍ TVOŘENÍ 4 

Jste pořád doma a musíte se tolik učit a VŮBEC SE VÁM NECHCE? Venku je 

krásné počasí a zase vás někdo nutí do psaní úkolů! Ách jo, proč to musím 

dělat… ??? Jako bych vás slyšela. Nevěš však hlavu – mají to tak všichni. Když se 

pustíš do úkolů po hlavě, dokážou poměrně rychle zmizet a času na zábavu je 

o pěkný kus víc    

Třeba na báječné tvoření!!! 

Dneska jsme ho u nás doma zvládli během chvilky a užili si u toho spoustu 

zábavy. Co jsme dělali?  

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKA  pro rodinu a kamarády 

Nabarvili jsme bublinkovou fólii, přitiskli na ni bílý papír a po uschnutí 

vystřihli vajíčko. Puntíkaté vejce jsme nalepili na čtvrtku. Stačilo už jen dopsat 

přáníčko a je hotovo!  

 

 

 

 
 



Mezi uschnutím barev jsme zvládli umotat  

PTÁČKY Z KYNUTÉHO TĚSTA 
Ingredience: rozpis na 15 kousků:  

500 g hrubé mouky, 100 g cukru, 30 g 

droždí, 1 vejce, 1 bílek, 250 ml mléka, 

špetka soli.  

Na dozdobení 30 hřebíčků nebo rozinek na 

oči, 15 oloupaných mandlí na zobáčky, 

žloutek na potření  

 
Postup: 
Rozdrobené droždí smícháme se lžičkou krupicového cukru a 2-3 lžícemi 
vlažného mléka, v teple necháme vzejít kvásek 

1. Do mísy prosejeme mouku se solí, přidáme zbylý cukr, vejce, bílek, 
zbytek vlažného mléka a nakonec vykynutý kvásek.  

2. Zaděláme tužší těsto, to necháme 1 hodinu na teplém místě kynout. (My 
jsme na zadělání těsta použili domácí pekárnu :-) 

3.  Připravené těsto rozdělíme na 15 kousků, ty rozválíme na tenké válečky. 
4. Každý váleček zavážeme na jednoduchý uzel, z kratšího konce 

vytvarujeme hlavičku, do které zapíchneme celou mandli jako zobáček a 
dvě zrnka hřebíčku nebo rozinek jako oči, delší konec nařízneme a 
vytvoříme ocásek 

5.  Na plech vyložený pečícím papírem rozložíme hotové ptáčky, potřeme je 
žloutkem a dáme péci 

6.  Pečeme v troubě vyhřáté na 200 °C asi 10 minut, pak teplotu snížíme na 
180 °C a pečeme dalších 10 minut. 

 


