
SVÁTEK  MAMINEK 
 

Ahoj děti! 

Taky je ta tvoje maminka 

nejlepší na světě? No jak jinak! 

Každý rok vždy na druhou 

květnovou neděli slavíme svátek 

všech maminek. Je to den, kdy 

máme příležitost poděkovat za 

to, co pro nás naše maminky  

dělají. Nejkrásnější odměnou 

pro ně bude ručně vyrobený 

dáreček. A tak pro Tebe 

přináším pár rychlých typů… 

VD 



Překvapení pro maminku  

- Záložka do knížky - 

     Pro ty, kdo rádi kreslí, lepí a 

vybarvují, nabízím šablonku na výrobu 

záložky do knížky ve tvaru květiny. 

Návod na výrobu je hned pod tímto 

textem. Budeš-li obrázek tisknout, 

udělej si rovnou dvě kopie na silnější 

papír. A nebo použij jako předlohu a 

omaluj si ji na čtvrtku. 
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Překvapení pro maminku  

- Barevný květináček - 

 

Budeš  

potřebovat: 

 

1. hliněný květináč 

2. akrylové barvy 

(čím více veselých 

barev, tím lépe) 

3. květinku do 

květináče 

 

Postupuj  

podle obrázků. 
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Překvapení pro maminku  

-Sladké nepečené pokušení –  
(fotografie jsou pouze ilustrativní) 

Začni s přípravou dortu. 

Celé dno kulaté dortové 

formy s odnímatelným 

okrajem vylož piškoty.  

Piškoty pokryj vrstvou 

krému a stěrkou uhlaď až 

do krajů. Můžeš 

prokládat ovocem. 

 

Do větší mísy vyklopíš 

zakysané smetany a přidáš 

tvarohy. Smetanu s tvarohem 

promícháš a přidáš vanilkové 

cukry a na doslazení  trochu 

krupicového cukru. 

Smetanovo-tvarohový krém 

dobře promíchej do doby až 

se úplně rozpustí krystalky 

cukru. 

Potřebuješ:  

 2-3 balíčky dětských piškotů 

 2 zakysané smetany 

 2 tvarohy ve vaničce 

 2 vanilkové cukry 

 cukr krupici na doslazení dle 

tvojí chuti 

 ovoce čerstvé nebo 

kompotované (já dala ananas) 

 dortová forma 
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Piškotový dort 

dozdobíme dle chuti. 

Pokud je sezona, tak 

budou určitě lepší 

čerstvé jahody. Pokud 

máš rád(a) čokoládu, 

použij hoblinky 

čokolády na vaření. 

Na noc dortík ulož  

do lednice, aby  

pořádně ztuhl. 

 

Na řadu přijde opět 

vrstva piškotů a pak zase 

vrstva krému.  

A střídej…  

Máš-li vyšší formu, můžeš 

udělat víc vrstev jako já.  

V tom případě krémem v 

jednotlivých vrstvách 

trochu šetři, ale i tak je ho 

dost. Uvidíš. 

 

Druhý den 

opatrně odstraň 

okraj dortové 

formy, dort si 

vychutnej 

s hrnečkem 

dobrého kakaa a 

dospělák si může 

uvařit kávu. 

   Dobrou chuť. 
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Překvapení pro maminku  

- Přáníčko - 

     Na výrobu přáníčka postačí čtvrtka, 

barevné papíry, lepidlo na papír, nůžky, 

pastelky a nesmí chybět fantazie… 

         *** Teď je to celé na tobě *** 
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Překvapení pro maminku  

- Básnička - 

Utíkám Ti, mámo zlatá,  

utíkám Ti přát, 

tu kytičku z fialiček,  

chci Ti z lásky dát. 

Tu kytičku z fialiček,  

k tomu srdíčko, 

protože jsi, mámo zlatá  

moje sluníčko. 
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