Galéria – gymleťáci nielen srdcom spolu
V májovom čase spojila gymleťákov nielen láska k škole, ale aj láska ku gastronómii. V našej
online Galérii sme súťažili v dvoch kategóriách video a fotografia. Téma bola „Môj najlepší
kuchársky výkon počas pandémie“ a súčasťou videa alebo fotografie musel byť aj predmet,
ktorý je charakteristický pre našu školu.
Fotografom sa celkom darilo a prvé fotky sa objavili takmer hneď po vyhlásení tohto kola. Na
nich sa okrem jedál, na ktoré sa zbiehali slinky, našli aj odznaky, ročenky, školské časopisy
a študijné preukazy či jedálenské kartičky. Aj boj o víťazstvo bol v tejto kategórií napínavý
do posledných minút hlasovania. Víťazkou sa stala Lucia Moricová s fotografiou
Čokoládové muffiny s tvarohovo-citrónovou polevou pre maminku ku Dňu matiek, keď
získala neuveriteľných 332 bodov.
Na prvé a jediné video sme čakali veľmi dlho. Až deň pre koncom súťaže nesklamal náš
výherca z prvého kola Daniel Šupolík a poslal skutočne kvalitné gastronomické dielo
Grilovačka na chate (vlastnými rukami), keď v priebehu jediného dňa získal 32 bodov.
Právom mu patrí víťazstvo v kategórii video.
Najaktívnejšou účastníčkou tohto kola bola víťazka prvého kola pani profesorka Sajková.
Ďakujeme účastníkom súťaže a gratulujeme výhercom. Vzhľadom na uvoľňovanie
karanténnych opatrení počkáme do konca roka a výhercom odovzdáme ceny spolu
s vysvedčením. Ak by naša škola zostala zatvorená, ceny vám na konci školského roka
doručíme. 
Nech sa páči - ukážka jedál z našej galérie:
Grilovačka na chate (vlastnými rukami). Horalka doma nevydržala, na hory sa
32 bodov
vybrala. 176 bodov
dátum pridania 2020-05-30 21:11:05
dátum pridania 2020-05-20 23:53:11
Daniel Šupolík
Nina Boháčiková
Odkaz na video
https://www.youtube.com/watch?v=7EX6icb
SUMo&feature=share

Môj prvý koláčik z kysnutého cesta cesnakovník 201 bodov
dátum pridania 2020-05-16 20:43:13
Diana Poloncová

Zapekný chlebíček so salámou a syrom 41
bodov
dátum pridania 2020-05-15 12:49:19
Martin Čičerín

Sladké nutelové palacinky so šľahačkou a Orechové pirohy
33 bodov
šálkou mlieka neskôr zjedené na balkóne. dátum pridania 2020-05-14 13:28:43
Oľga Sajková
193 bodov
dátum pridania 2020-05-15 18:24:48
Adam Hjadlovský

Moja prvá domáca zmrzlina, s čokoládou a Čokoládové muffiny s tvarohovocitrónovou polevou pre maminku ku Dňu
sušenými jahôdkami
matiek 332 bodov
264 bodov
dátum pridania 2020-05-10 16:34:49
dátum pridania 2020-05-11 19:39:43
Lucia Moricová
Lucia Moricová

Buchtičky na pare s orechami 36 bodov
dátum pridania 2020-05-10 15:41:38
Oľga Sajková

Sobotňajší guláš s domácim bosniakom
46 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-10 15:40:43
Oľga Sajková

Domáce vafle s prvými domácimi jahodami Super koláčik 210 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-06 18:33:54
:-) 320 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-09 18:19:58 Zuzana Muríňová
Miriam Šichtová

Poctivá mrazená pizza dochutená kúpenou
šunkou a salámou 201 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-05 17:38:21
Adam Hjadlovský

Sladká chémia je veda, ktorej odolať sa
nedá! 306 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-07 10:15:30
Oľga Sajková

Letný drink 59 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-06 17:52:50
Administrátor súťaže

Dezert pre deda 45 bodov
dátum zverejnenia 2020-05-06 10:49:22
Lucia Piecková

