Vaříme a tvoříme v době karantény pro své blízké

Žáci 7. ročníků dostali v rámci domácí přípravy i úkol z předmětu
„Člověk a svět práce“. Byl to úkol spíš pro zábavu, relax, radost..

A jaké žáci plnili úkoly? Vyrobit dárek
nebo uvařit či upéct mamce, taťkovi…. něco na zub.
Pak poslat fotografii, recept a zároveň hodnocení od
rodičů.

Některá z nich jsem
vybrala i pro vás (jména neuvádíme).

Synovi se štrůdl moc povedl, byla to dobrůtka ke
kávičce, po náročném šití roušek. Takový oddech
u kávičky a bez mého zásahu by se mi líbil
častěji.

Večeře se povedla, chutnalo
nám. Dokonce i její vybíravá
sestra vše snědla. 😊

Po nastrouhání bramborů a třech prstů chtěla všechno
vzdát. Pod pohrůžkou žádné večeře vytvořila těsto za
mé asistence. Podařilo se. Usmažila dva bramboráky a
prohlásila, že se nenechá zmrzačit prskajícím olejem.
Slíbila jsem, že když je dosmaží, tak nemusí mýt
nádobí. Opět se podařilo. Přežila. Já taky.
Po bramborácích se zaprášilo. 👍 Povedly se.
Už teď se nemohu dočkat dalšího vaření.

A hodnocení 2. receptu….
Postup dopadl pro dceru i pro mě mnohem lépe než ten
první. Lhala bych, kdybych řekla, že si nejprve připravila
zeleninu na kostičky a nudličky... Zelenina již byla
nakrájená v půlkilovém pytli (ze supermarketu). Rozdělala
zálivku (bylinková) a promíchala se zeleninou. Krájení
masa se nevyhnula. Cituji: „Fuj, to je slizký, na to
nesáhnu“. Nakonec jsem nemusela přemlouvat, hlad byl
silnější.😬
Po předchozím vaření už věděla, že olej prská. Takže se
dostatečně vybavila - zástěra, chňapky a hlavně mít
dlouhé rukávy. Maso osmažila. Z dostatečné vzdálenosti.
Vše smíchala. Mohla jsem si i nandat a ochutnat 😁. Na
tatínka nic nezbylo. Nevadilo mu to. Prý není králík, ale
masosaurus 🙈

Děkujeme všem za plnění úkolu a těšíme se na další
hodnocení. Podělte se s námi, jak to vašim dětem jde 😊

Další výzva…
V rámci tělesné výchovy můžete poslat i foto či video jak doma
cvičíte….
(zveřejníme pouze s vaším souhlasem) 😊

Ing. Glaserová.

