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VÅ ETEÄŒNICE - VÃ•NOÄŒNÃ• CUKROVÃ• JE TADYâ€¦
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Ano, vánoÄ•ní euforie je v plném proudu a útoÄ•í na nás ze v&scaron;ech stran. U nás je na&scaron;tÄ›stí v&scaron;e
&ndash; témÄ›Å™ - v klidu. ManÅ¾el se úÄ•astní jen pokud já nÄ›co zorganizuji a dÄ›ti oÄ•ekávají, Å¾e vánoÄ•ní Ä•as zname
pÅ™edev&scaron;ím haldy napeÄ•eného vánoÄ•ního cukroví, poslech vánoÄ•ních písniÄ•ek, rÅ¯zné vánoÄ•ní kreativní aktivity a
koneÄ•nÄ› napÄ›tí a pÅ™ekvapení z dárkÅ¯.
Rodina tudíÅ¾ Å¾ije v pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e cukroví se samo pravidelnÄ› objevuje, dÅ¯m je samoÄ•istící a dárky se z
samy strefí do nikdy nevyÅ™Ä•ených pÅ™ání. Synek dokonce plynule pÅ™e&scaron;el z &ldquo;to a to bych si moc pÅ™ál&rd
na &ldquo;hlavnÄ› mi nekupujte to a to&rdquo;, coÅ¾ na&scaron;e snaÅ¾ení a výbÄ›r zrovna neulehÄ•uje...
Já v pravidelnýc
intervalech vyvíjím frenetickou aktivitu, abych tu pravou vánoÄ•ní atmosféru podpoÅ™ila. Velice pozvolna v&scaron;ichni
plníme plán vánoÄ•ního úklidu, který by se správnÄ› mÄ›l skládat z úklidu tÄ›ch Ä•ástí, které byly bÄ›hem roku opomíjeny.
Nesmí se to ale nijak pÅ™ehánÄ›t, Å¾e... Tzn., Å¾e u nás se myjou okna, rámy, parapety, a hlavnÄ› Å¾aluzie, které jsou pÅ™
5cm &scaron;íÅ™ce asi nejhor&scaron;í vÅ¯bec. Tím je ov&scaron;em ten hlavní vánoÄ•ní úklid splnÄ›n. Jak podobné
bláznÄ›ní probíhá u vás? Máte nÄ›co, na Ä•em pracujete pouze v rámci vánoÄ•ního úklidu? Je nÄ›co, co se u vás musí
bezpodmíneÄ•nÄ› kaÅ¾dé Vánoce udÄ›lat?

KaÅ¾dé vánoÄ•ní svátky se snaÅ¾ím s dÄ›tmi nÄ›co s vánoÄ•ní tematikou vyrobit. AÅ¥ uÅ¾ to jsou vystÅ™ihované vloÄ•ky
nebo procházka po lese a z nasbíranych úlovkÅ¯ vytvoÅ™ený adventní vÄ›nec. Letos jsme vytváÅ™eli ozdoby na stromeÄ•ek.
(více pÅ™í&scaron;tÄ›)
Co pravidelnÄ› o Vánocích dÄ›láte? Máte nÄ›jakou speciální, vlastní výzdobu? TvoÅ™íte nÄ›co krá
A cukroví &hellip;cukroví je kapitola sama pro sebe. Synek miluje rohlíÄ•ky. Mandlové, vanilkové, kÅ™ehké rohlíÄ•ky.
Je&scaron;tÄ› nepro&scaron;el rok, aniÅ¾ bych nedopékala extra dávku. A to jsem tÅ™eba nasadila laÅ¥ku tak vysoko, Å¾e
jsem rovnou pekla osminásobné mnoÅ¾ství. PravidelnÄ› od zaÄ•átku Å™íjna se synek dotazuje, kdy uÅ¾ zaÄ•neme s
peÄ•ením&hellip;

Je zajímavé, jak se v peÄ•ení cukroví rÅ¯zné domácnosti dÄ›lí pÅ™esnÄ› na tÅ™i skupiny. PÅ¯vodnÄ› jsem je dÄ›lila jen na
jen mluvíme o &ldquo;peÄ•ení cukroví&rdquo;, ale ta tÅ™etí skupina se skládá z tÄ›ch, kteÅ™í cukroví nepeÄ•ou, nýbrÅ¾ ho ku
dostávají. Ty dvÄ› se dÄ›lí následovnÄ›: První skupina péÄ•e ohromné mnoÅ¾ství druhÅ¯, po jedné, max. dvojnásobné
dávce. Velká rozmanitost, malé mnoÅ¾ství. Druhá skupina je pravým opakem, minimální poÄ•et druhÅ¯, ov&scaron;em v
ohromném mnoÅ¾ství. Já jsem rozhodnÄ› skupina druhá, i kdyÅ¾ se kaÅ¾dý rok snaÅ¾ím nabídku ozvlá&scaron;tnit jedním Ä
dvÄ›ma novými druhy, o které vÄ›t&scaron;inou pak stejnÄ› není zájem. V&scaron;ichni chtÄ›jí jen rohlíÄ•ky a linecké.
Tro&scaron;ku je&scaron;tÄ› plnÄ›ná vosí hnízda, ale pracinky, kokosky, i&scaron;elské &hellip; to mi schne na podnose.
Na druhou stranu ale zpestÅ™í dárkové balení, kdyÅ¾ je nesu do práce, kamarádkám, sousedÅ¯m&hellip; Do jaké
skupiny patÅ™íte vy? Jaké druhy musíte bezpodmíneÄ•nÄ› mít? Rozdáváte? TakÅ¾e &ndash; aÄ• je&scaron;tÄ› stále
v listopadu, ale v plné vánoÄ•ní polní&hellip; Veselé vánoÄ•ní svátky pÅ™eje V&Scaron;ETEÄŒNICE
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