
pro radost, pro Vás
Soubor, který máte před sebou, obsahuje několik aktivit, které Vám mají udělat radost. 

Dvě omalovánky, jedna pro Vás a druhá pro děti. Pro ty jsme přidali ještě hru, která Vám 
může pomoci zkrátit dlouhou chvíli. Recept na biscotti a nakonec obrázky jógových cviků. 

Hlavním důvodem našeho souboru je ale snaha Vám nabídnout něco, čím si můžete udělat 
radost, něco u čeho si uděláte čas sama na sebe, protože je to děsně důležité. Myslete na 

sebe, udělejte si na sebe čas i v těchto chvílích. 

A teď prakticky: 

Omalovánky jsou jasné, prostě vytisknout a vybarvit. 

S receptem to bude podobně jednoduché, všechno potřebné už je napsáno přímo v něm.  

Jógové karty si můžete vytisknout, rozstříhat a sestavit tak, jak se Vám líbí a jak chcete 
cvičit.  

A nakonec hra: Vytiskněte si obě hrací strany, horní stranu rozstříhněte podle 
přerušovaných čar, na spodní stranu dejte lepidlo na slova NALEPIT SEM a SEM a SEM a 
slepte obě strany dohromady. Hra je připravena. Hráč A vybere pole pro hráče B. Hráč A 

nevidí slovo, které se na poli skrývá a dotazy, třeba těmi sepsanými kolem, se snaží zjistit 
KDO JE hráč B. Hráč B může odpovídat pouze ANO nebo NE. Hráč A se může zeptat pouze 

třikrát a pak musí zkusit uhádnout kdo je hráč B. 
Za správné uhádnutí si hráč A nakreslí tečku na vrchní stranu pole. Vítěz je ten, kdo to 

čtyřikrát správně uhádne. Přejeme hodně zdraví a zábavy.  

Tereza Pelletier a Karolína Shipstead



omalovánka pro maminku



omalovánka pro děti- najdi všechna 
zvířátka



recept

Biscotti od Suzan (mojí skvělý tchýně) 

Potřebujete: 65 g másla, 125 g cukru, 2 vejce, lžičku vanilkové esence, 1a1/2 lžičky 
prášku do pečiva, 315 g hladké mouky 

Máslo, cukr, vanilku a vejce společně ušlehejte v mixéru, pak přidejte mouku a 
prášek do pečiva a smíchejte dohromady. Vznikne Vám poměrně pevné těsto, které 
rozdělte na dva podlouhlé bochníčky. Dejte je péct na 180 zhruba na 35 minut. Pak 

vyndejte plech z trouby a nechte biscotti trochu vychladnout - asi 10 minut. a pak je 
nakrájejte na asi 1,5 až 2cm široké plátky a strčte zpátky do trouby. Z každé strany 

asi 6 minut. A jsou hotové. Nejlíp se skladují v plechovce.  

Díky tomu, že jsou dvakrát pečené, jsou pak tvrdé, takže si je namočte do kafe, nebo 
čaje. My je pečeme na Vánoce, ale Velikonoční biscotti taky nebudou špatné :) 

A když budete chtít, můžete si do receptu přidat spoustu dalších věcí - oříšky, 
sušené ovoce, pomerančovou nebo citronovou kůru, je to na Vás.  



hra





jóga- sestav si svou sestavu 


