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 Michaela Kazimírová
Čo pre vás znamenajú Vianoce ?
Narodenie Pána, pokoj, pohoda, rodina, ...
Tešíte sa na Vianoce ?
Áno, veľmi.
Čím by ste chceli obdariť vašich blízkych?
Hlavne tým, čo by ich najviac potešilo, aj keď je to 
niekedy veľmi ťažké.

Približne pred hodinou       Páči sa mi - Komentovať

...ikvač ...ikvač

 Jozef Vojtek                                            
Čo pre vás znamenajú Vianoce ?
Vianoce pre mňa znamenajú sviatok niečoho 
začatého a nedokončeného.
Tešíte sa na Vianoce ? Prečo ?
Áno, kľud, pokoj, radosť, ..
Čím by ste chceli obdariť vašich blízkych?
Svojich blízkych chcem obdarovať niečím čo by ich 
potešilo.

Približne pred 20 minútami  

Nahlásiť

Páči sa mi - Komentovať

Vianočka

Potrebujeme: 

750g - polohrubá múka, 

½ kávovej lyžičky soli, 

125g - cukor, 

100g -  palmarín – vlažný 

a rozpustený,

2 žĺtky, 

citrónová kôra, 

100g – hrozienka,

 kvások: 50g – droždie

             500ml – mlieko

Postup:

Vypracovať kysnuté cesto, nechať vykysnúť (1hod.). Rozdeliť na 9 dielov a 

vypracovať na šúľky. Vymastiť plech. 4 šúľky spliesť, na nich 3 šúľky spletieme a 

vrch spletieme z 2 šúľok. Pred pečením potrieme žĺtkom, Pečieme asi ½ hodiny. 

Upečenú vianočku potrieme cukrovou vodou.

DOBRÚ CHUŤ!

Gabriela Kobulská                                    
Čo pre vás znamenajú Vianoce ? 
Vianoce sú spomienkou na detstvo, stretnutie s 
Bohom, niečo krásne, plné harmónie, lásky, pokoja 
a návšteva blízkych.
Tešíte sa na Vianoce ? Prečo ?
Áno, vždy. Čím je človek starší, tým si viac približuje 
detstvo.
Čím by ste chceli obdariť vašich blízkych? 
Tým, čo ich poteší. Patria k tomu aj darčeky   napr. 
ako lístok to divadla...
Približne pred 8 minútami    

Nahlásiť

Páči sa mi - Komentovať

Beáta Koremová                                       
Čo pre vás znamenajú Vianoce ? 
Sviatky pokoja.
Tešíte sa na Vianoce ? 
Áno, neskutočne, strašne,...
Čím by ste chceli obdariť vašich blízkych? 
Láskou.

Približne pred 5 minútami    

Nahlásiť

Páči sa mi - Komentovať

Gabriela Franková                                    
Čo pre vás znamenajú Vianoce ? 
Vianoce pre mňa znamenajú radosť, rodinu, 
prekavapenie, ...
Tešíte sa na Vianoce ? Prečo ?
Áno je to taký špecifický čas, čarovná atmosféra a 
sme všetci spolu.
Čím by ste chceli obdariť vašich blízkych?
Svojich blízkych chcem obdarovať zdravím a dlhým 
životom :)
Približne pred3minútami    

Nahlásiť

Páči sa mi  -  Komentovať

Dvaja parašutisti vo voľnom páde, držia 
sa za ruky. Jeden si dáva jablko, núka aj 
druhému. Keď dojedli, vytiahne ďalšie a 
zase ponúka. Stále vo voľnom páde. Pri 
treťom jablku ten druhý už nevydrží: 
- A kde berieš toľko jabĺk? 
- Od teba. Máš ich na chrbte plný vak. 
Príde dievčatko do obchodu so 
zvieratkami a vraví: 
- Chcela by som malé morčiatko. 
- Aké? Biele, hnedé, šedé... 
- Mne je to jedno a môjmu hadovi 
na farbe aj tak nezáleží.
S chlapom je to ako s telefónom.
Buď je obsadený, alebo je to omyl.

Hovorí ráno Parížanka Brigita 
priateľke: 
- Snívalo sa mi, že sa prechádzam 
po meste úplne nahá. Iba klobúk 
som mala na hlave. 
- Taká hanba! 
- Veru… Veď ten klobúk už dávno 
vyšiel z módy!
-Mamí, horí nám lampa. 
-Nehovorí sa horí, ale svieti. 
-Mamí, svietia aj záclony!
„Vidím, že ste nespokojní,“-hovorí 
vrchný hosťovi.
„Bolo niečo presolené?“
„Áno, účet.“

Vtipy
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