Multikulti deň a svetová kuchyňa na gymlete
2. júna sme v našej škole pripravili pre žiakov kvinty akciu Multikulti deň a svetová kuchyňa
na gymlete. Všetko bolo pripravené vďaka projektu Komprax cez Iuventu. Ako prebiehalo
celé podujatie? Triedu sme rozdelili na dve skupiny. V jednej triede boli ukážky ázijskej
kultúry. Saša Lilgová najskôr porozprávala o svojom ročnom pobyte na Taiwane a potom sa
spoločne pustili do písania čínskych znakov. A tak sme každému rozdali plátenú tašku alebo
drevenú krabičku, na ktoré si mohli čokoľvek napísať. Keď im Saška dala malú knižku,
v ktorej boli rôzne citáty v čínštine s prekladom do angličtiny, skoro sa o ňu „pobili“. Každý
si chcel vybrať zaujímavý citát, no nikomu sa nechcelo čakať. Niektoré dievčatá si chceli
napísať iba jedno slovo, ktoré je pre nich dôležité, napríklad: šťastie, láska, priateľstvo... Boli
veľmi kreatívni a tešilo nás, keď sme videli, že im na tom naozaj záleží.
Keď všetci dokončili svoje výtvory, vymenili sa s druhou časťou triedy, ktorá bola zatiaľ
v kuchynke. Tu nás čakala Lilli z Ameriky, Cammi z Ekvádoru a Joäo z Brazílie, ktorí nám
zase povedali niečo o svojich krajinách. Popri tom sme začali robiť tradičné americké
sladkosti. Lilli si to pripravila práve preto, že je to jednoduché na prípravu a veľmi chutné.
Všetkých zapojila do prípravy a bolo to veľmi zábavné. Ruky mali špinavé, no nikomu to
nevadilo a veľmi radi pomohli. Potom nasledovala ochutnávka. Keď už boli všetci dostatočne
nasýtení, poprosili sme, aby pomocou nálepiek so smajlíkmi prejavili svoju spokojnosť.
Zistili sme, že sa im naozaj veľmi páčilo a niektorí nás aj osobne pochválili za super akciu.
Celý realizačný tím to samozrejme potešilo, všetko sme poupratovali a s dobrým pocitom išli
domov. Ďakujeme Iuvente, že nám umožnila zorganizovať tento projekt a samozrejme aj
škole, ktorá nám dala priestor.
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