Před Vánoci jsme si s devíti školáky z pátého ročníku povídali o tom, co mají rádi, co se jim líbí a
o spoustě jiných věcí. Jak svůj svět vidí, se podělíme také s Vámi…

Jaký předmět mě nejvíc baví ve škole?
Překvapivě nejvíc hlasů (tj. 3) získal český jazyk a vlastivěda! Tělocvik získal 2 hasy a matematika,
přírodověda a zpívání dostali po jednom hlasu.

Jaký je můj oblíbený sport?
Na to, že je v páté třídě silná převaha holek, se mezi nejoblíbenějšími sporty překvapivě umístil
fotbal - se 3 body. Tři body získlalo také bruslení, dva body potom běh a jízda na kole.
Po jednom bodu získalo plavání a jízda na skateboardu.

Na co se nejraději dívám v televizi?
Na plné čáře vyhrála Ordinace v růžové zahradě, na kterou se z osmi páťaček dívá 7! Není divu, je to
v současnosti nejúspěšnější seriál v České republice. Také další seriály jsou u dětí oblíbené (Ulice,
Letiště, Čarodějky), ale rádi se dívají také na sportovní přenosy a soutěže.

Můj nejoblíbenější Večerníček:
Na prvním místě v oblíbenosti se umístil Rumcajs 4x, poté Krakonoš 3x, Rákosníček, Pat a Mat,
Bob a Bobek, Vydrýsek - vše 2x a další.

Nejoblíbenější kreslené postavičky:
Nejoblíbenější postavičky jsou Bob a Bobek, Pat a Mat, Maxipes Fík a Rumcajs.

Nejoblíbenější jídla:
Na prvních místech se jednoznačně objevili: smažený sýr, hranolky, pizza, špagety, řízek a
palačinky. Tímto věříme, že nás vyslyší maminky a paní kuchařky, a budou nám tato jídla vařit co
nejčastěji

Nejméně oblíbená jídla:
Co nejméně by si naopak děti přály: květák, špenát, žemlovku a vařenou zeleninu. Pevně proto věří,
že paní kuchařky jim tato jídla budou vařit co možná nejméně.

Nejoblíbenější hra:
Páťáci mají nejraději hru Sandokan a rádi také hrají hry na počítači, hlavně na stránkách Alík.

Vysněné dárky od Ježíška:
Pod vánočním stromečkem chtěli nejčastěji najít nový počítač, hezkou knížku či oblečení.

