
Jak jsi na tom s manuální zručností?
Jirka Duroň (6.) Má manuální zručnost je vcelku
dobrá. Spousta věcí, které se jí týkají, jsou pro mne
samozřejmostí. Zrovna nedávno v neděli jsem se
strašně nudil a všiml jsem si, že mám v pokojíku
volné místo na stěně, které mne strašně štvalo, a tak
jsem si zašel do sklepa, našel jsem si vhodné desky,
nařezal je na potřebné rozměry, přivrtal je k sobě,
poličku jsem nakonec i natřel modrou a bílou barvou
a nakonec i lakem a mám poličkuO.
Šimon Franek (6.) Moc zručný nejsem. Navíc se mi
na ruce lepí así i smůla. Když strejda postavil velký
model letadla, já ho zlomil. Když jsem se pokoušel
stavět - lepit modely letadel, vždycky jsem to nějak
zlomil. Když jsem dával do počítače grafickou kartu,
asi jsem se neuvolnil, tu věc jsem zlomil taky. Dnes
už raději nic nedělám, na nic nešahám.
Tereza Machovská (6.) Nějaký problém s ní nemám. Většinou doma mamce s domácími pracemi
pomáhám, kdyŽ je potřeba pomohu i taťkovi. Něco bych tedy uměla zašít a přišít, uvařit, vytvořit
nějakou třeba adventní dekoraci, umím i háčkovat, resp. z těch ,,mužských" dovedností odkoukaných
u taťky postavit dřevěnou budku pro ptáky pro mne také není žádný problém.
Vojtěch Steiner (6.} Práce se nebojím, ale manuálně zručný moc nejsem. Ale třeba budku pro ptáky
bych sbít dokázal. Sice by to nebylo moc pěkné, spousta ptáků by asi řešila, jestlije to obydlí pro ně,
ale říkám si, že přece jen něco málo je lepší než nic.
Zdeněk Najser (6.) Baví mne spravovat věci. Už jsem s taťkou spravil motorku a sám jsem postavil
budku oro ptáky (povedla se mi, alespoň já a ptáci, kteřítam každý rok hnízdí, si to myslí),
Tereza Konarská (6,) Umím takové ty všední věci - když má hlad, neskončím jen tím, že si udělám
rohlík se Šunkou, ale umím upéct sama buchtu nebo bábovku. Když si všimnu malé dírky, umím ji
sama zašít.
Vratislav Patíček (6.) Okolí říká, žezručný jsem. Jsem vášnivý modelář. K tomu potřebuji nejen model,
lepidlo, štětec a bravy, ale právě i zručnost. Nejen že umím číst v plánku, že se mi netřepou ruce a
jsem trpělivý (že o drobné věci dokážu sedět jednu až dvě hodiny), ale nejsem na konci ani moc
ulepený a přilepený třeba ke stolu.

Co Ť a domácí práce? Pomáháš
doma?
Barbora Pavetková (6.) Práce mne baví. Na jaře
pomáhám na zahradě. To mne baví, A nemusím
mít jen dobrou náladu. S domácími pracemi a

mou chutí je to ale horší. Nebaví mne vyklízet
myčku, vysávat apod. Velice nerada doma
slyším ,,Barčo, uklid'nádobí!" To se raději někam
schovám, že se učím. Dělám ale i jiné práce.
Jednou jsem dokonce zkoušela i šít, jenže ... nic
jsem nepřišila a navíc to strašně bolelo. To
s vařením je to lepší. Mámina výchova je vidět,
třeba si někdy i sama uvařím.

RozhořČenó matka nodóvó své dceři: "Je ti 16 o lítóš si někde venku s klukama. To jó v tvym věku

seděla doma na zodku a dělalo si věci do školy. Ale to ty nééé, tebe zajímají jen kluci a to, že mó
maminka j2. narozeniny na to si ani nevzpomeneš,"


