Chutný slovenský jazyk
Tento rok našu hodinu slovenského jazyka obohatil dynamický opis. Zo začiatku to
bol pre nás len obyčajný sloh, ktorý píšeme každoročne. Neskôr nám ho pani profesorka
Najšelová spestrila ručnou výrobou, varením a pečením. Všetci sme boli veľmi prekvapení
a tešili sa na nasledujúce zaujímavé hodiny. Každý očakával, že dievčatá sa chytia šance variť
či piecť a chlapci niečo zmajstrovať. Na moje počudovanie aj chlapci sa chytili šance
predviesť sa so svojimi kulinárskymi schopnosťami. A musím povedať, že to obe strany
zvládli na jednotku. Na hodinách prezentácii bolo veľmi príjemne. Z každého konca triedy sa
niesla vôňa čerstvo upečených koláčov a nejedného lákal aj ich vzhľad. Neskôr sme sa
presvedčili, že s chuťou sú na tom rovnako. Prezentácie boli veľmi pekné, mnohí z nás si
z hodín odniesli niekoľko nových zaujímavých receptov a rád. Dvaja chlapci sa dokonca
odhodlali zostrojiť zložitejšie výrobky - vtáčie búdky. Boli krásne a verím, že keby ich
povesili na strom, zapáčili by sa aj vtáčím obyvateľom. Tiež nás veľmi zaujala príprava
mufiniek priamo na hodine. Spolužiak si do školy priniesol jednotlivé ingrediencie a pred
našimi pohľadmi vyrobil cesto, z ktorého nám pani kuchárky upiekli chutné mafinky.
Vanesa Opšenáková
Ako každoročne aj tento rok nám pani profesorky pripravili nácvik dynamického
opisu trochu inak. Dievčatá väčšinou piekli koláče a iné pochutiny, chlapci vyrábali rôzne
zaujímavé a praktické výrobky, no našli sa aj takí, ktorí sa nebáli vziať do ruky varešku.
Pri prezentovaní sme mohli ukázať svoje komunikačné schopnosti. Ani ostatní spolužiaci sa
nenudili, museli počúvať, hodnotiť a bodovať. Bolo to veľmi náročné, ale veľa sme sa naučili,
zabavili a tiež najedli , pretože ku každému slohu, v ktorom sme opisovali recept, patrila
tiež ochutnávka. Pre našu pani profesorku bola najdôležitejšia naša práca a snaha.
Takéto hodiny slovenčiny sa nám veľmi páčia a určite by sme ich prijali viac. Hlavne preto,
že skoro každý dostal jednotku .
Lucia Jesenská

