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HRANÃ•, MALOVÃ•NÃ•, POTÄšÅ ENÃ•
ÃšterÃ½, 09 prosinec 2008

Leto&scaron;ní Mikulá&scaron; se trochu zbláznil. Místo v&scaron;elijakých dobrot, kokinek, Ä•okoládových figurek,
oÅ™echÅ¯, pomeranÄ•Å¯ a kinder vajíÄ•ek nadÄ›lil mým dÄ›tem dva malinké balíÄ•ky s barvami na sklo. Kdybych to v&scaron;e
musela kupovat sama, nechala bych ve výtvarných potÅ™ebách bratru tak pÄ›tistovku. (No, v&scaron;ak vy víte, jak to bylo
opravdu :-)))

Tak jsem Mikulá&scaron;kovi v duchu podÄ›kovala za dobrý nápad, ostatnÄ› sladkostí si dÄ›ti uÅ¾ily dost a dost u babi
jak to bylo dál? Markétka a Matýsek se nejdÅ™íve rozhodli, Å¾e si namalují kaÅ¾dý svou skleniÄ•ku. Své nápady si nakreslili n
papír, který jsme potom spoleÄ•nými silami zastÅ™ihli do potÅ™ebované velikosti a pÅ™ilepili dovnitÅ™ skleniÄ•ky.
Obtah
obrázek Ä•ernou konturkou není Å¾ádná velká sranda a na zakulacený tvar to chce pevnou ruku, tak trochu pÅ™iskoÄ•ila na
pomoc ta maminÄ•ina, ale jinak v&scaron;e ostatní zvládly samy. SkleniÄ•ky jsme pak nechali Ä•tyÅ™i hodiny schnout a
následnÄ› vypálili v troubÄ› pÅ™i 160°C po dobu 90 min. Uznejte sami, z takové skleniÄ•ky, která navíc patÅ™í jen a jen mÄ›,
chutná daleko lépe.
Druhý pokus - tentokrát mnohem lépe, témÄ›Å™ profesionálnÄ› vyvedený - byl talíÅ™ek. Na fo
jasnÄ› vidÄ›t, který má kluÄ•iÄ•í a který holÄ•iÄ•í motiv.
Zatímco holÄ•iÄ•ka malovala rozkvetlou louku s mráÄ•kem, sluníÄ•ke
&scaron;nekem, chlapeÄ•ek se vyÅ™ádil na tÅ™ech prasátkách - jsou to, jak jinak, maminka, tatínek a prasátko potomek.
Výhodou talíÅ™kÅ¯ je, Å¾e tohle dÄ›ti zvládly úplnÄ› samy. Své nápady si namalovaly smazatelnou fixou, obtáhly konturou a
pak uÅ¾ jen podle fantazie plácaly barvy jednu vedle druhé. TakÅ¾e uÅ¾ mají svÅ¯j snídaÅˆový servis, neopakovatelný, originá
prostÄ› jen svÅ¯j vlastní.
VÄ•era jsem koupila Ä•tyÅ™i hezké bílé hrníÄ•ky po devíti korunách. DÄ›ti mají dal&scaron;í zába
babiÄ•ky a dÄ›deÄ•ci budou mít nÄ›co pro potÄ›chu - kávový nebo Ä•ajový hrníÄ•ek od vnouÄ•at. Paula
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