
Zdravá 5 byla dobrá. Byly tam body. Jako skupina jsme byli 3. Dělali jsme s potravinami. Na konci 

jsme udělali obrázek z jídla a potom jsme si to snědli. Bylo to o zdravém jídle, pití a pohybu. Byli jsme 

tam 2 hodiny a půl přestávky. Jako tým jsme dostali 12 bodů. A jídlo bylo moc dobré. 

Filip Kaczmarczyk 

Bylo to super, moc se mi to líbilo. Chtěla bych to ještě zopakovat. Něco nového jsem se naučila. Bylo 

to zajímavé. Moc jsem se těšila a nemohla jsem se dočkat. Byli jsme minule první, ale teď jsme byli 4. 

Dělali jsme obrázky ze zeleniny. Těším se na příště. 

Terka Hulbojová 

Zdravá 5 se mi moc líbila. Ty úkoly byly zajímavé. Hlavně se i líbil poslední úkol, jak jsme dělali 

obrázek z ovoce a zeleniny a pak jsme to mohli sníst. Zelenina byla tak lahodná, moc mi chutnala. To 

vykrajování mě hrozně bavilo, když jsme to dělali, tak se mi na to sbírala chuť. 

Adéla Bilková 

Zelenina, ovoce, mléčné výrobky a tak dále je zdravá pětka. Plnění úkolů, tvoření obrázků z jídla. 

Dozvídáme se nové a nové věci, například o lidském těle. Co lidské tělo potřebuje, např. srdce. Zdravá 

5 je poučná. 

         Denisa Juroszková 

Zdravá 5 byla dobrá, protože jsme tam probírali různé věci, tzv. co potřebují orgány. Byly tam otázky, 

různé úkoly, tvoření a zábava. V druhé lekci jsme tvořili z jídla různé tvary a my zrovna rybičky 

a mráčky. Vykrajovali jsme z ovoce a zeleniny. A na konci jsme počítali a byla to remíza 17 a 17. Tak 

byla jedna otázka: Na co pomáhají sardinky? My – Ondra a Vojta, Erik, Robert, tedy já. My proti Marii, 

Ivovi a Davidovi. No… a potom to přišlo. My jsme vyhráli. Odpověď: Na kosti. Vojta to řekl. A potom 

jsme se radovali. Protože jsme vyhráli.  

         Robert Bilík 

Bylo to dobré. Bylo to zajímavé. Bylo to srandovní. Byly tam dobré úkoly. Něco jsem se tam naučil. 

Dělali jsme obrázky ze zeleniny. Mohli jsme jíst jídlo. Vyhrál jsem. 

         Vojta Roček 

Jíme zdravé jídlo, zeleninu, ovoce. Překvapilo mě, že jsme si vytvářeli vlastní svačinu. Překvapilo mě, 

že jsme byli jenom o jeden bod třetí. Řekli jsme si, co potřebují orgány v těle a co potřebují, aby byly 

zdravé. Taky mám víc znalostí. 

         Petr Kajzar 

Jíme ovoce a zeleninu. Jíme zdravě a jsme zdraví. Jíme zdravé jídlo. Byla to dobrá přednáška. Děláme 

si zdravou svačinu. 

         Ivo Zálešák 

Zdravá 5 byla veselá a úžasná. Ve Zdravé 5 byla zábava. A přecpal jsem se. A byla tam velká zábava. 



Bylo to super, ale občas mě to nezajímalo. Dělali jsme tam obrázky z ovoce, zeleniny, toustu. Potom 

jsme dostali plakáty a kartičky a měli jsme je přiřadit, byla to dobrá hra. Ta paní nás vyvolávala a za to 

jsme dostali žetonky. A nakonec jsme si mohli vzít ty obrázky a mohli jsme si je sníst. Uklízeli jsme po 

sobě.  

         Teri Jakubovská 

Bylo to super, protože jsme pořád něco dělali. Třeba když jsme na plakát dávali žetony, co tam patří. 

Ale bylo to velmi, velmi, velmi zábavné. Klidně bych si to ještě hodněkrát zopakoval. Baví se tam 

o zdravém jídle a plní se tam úkoly. Protože to je celé udělané v soutěži.  Musí se tam, když je na 

konci remíza, tak je rozhodující otázka. A pak jsme dělali z ovoce a zeleniny a také z toustového 

chleba a sýru eidamu. A nakonec jsme počítali žetony, které jsme získávali za zodpovězené otázky 

nebo úkoly a nakonec jsme ty žetony počítali a my jsme měli sedmnáct žetonů a Borůvky měli taky 

sedmnáct žetonů, tak byla rozhodující otázka a my jsme zvedli ruku jako první a řekli jsme, že 

sardinky se jí na kosti. A pak jsme vyhráli! A pak jsme si dali náš obrázek z ovoce a zeleniny 

a toustového chleba a ještě sýru eidamu. A dostali jsme za první místo bloček, kde se píše, co budu 

vážit, co budu potřebovat. A jak to budu vážit. 

         Erik Přeček 

Zdravá 5 se mi moc líbila. Byla sranda, jak jsme dělali obrázek z ovoce a zeleniny, toustového chleba 

a ze sýra. Vykrajovali jsme do sýru obrázky. Hráli jsme i nějaké aktivity. Byli jsme rozdělení do 

skupinek. 

         Sára Franková 


