
        

otázky 3.třída - ŽÁCI

1. Líbil se ti školní rok? ANO velmi  - 11 docela ANO - 7 NE - 0

2. 

Která školní akcese ti líbila 

nejvíc?

3. Který předmět máš nejraději?

4. Které předměty nemáš rád? 

5. 

Důvěřuješ třídnímu 

učiteli?Můžeš se mu svěřit? ANO - 18 trochu ANO - 0 NE - 0

Důvěřuješ jinému zaměstnanci 

školy? ANO - 13

6. Oznámkuj učitele, kteří tě učí: KOŽ - 17x 1, 1x 2 MAT  - 17x 1, 1x 2 MODR - 16x 1, 2x 2

RITT - 8x 1, 7x 2, 

3x 3 

jen 3 písemné odpovědi

dobře učí, jezdí s námi 

na výlety, učí dobře, 

učí dobře, 1- protože 

když jsem byla 

nemocná, tak jsem 

dělala test

dobře učí, hraje s 

námi hry, 

protože nás honí o 

VV, PV, učí docela 

dobře, je přísná

7.

Chhválí tě p.učitelka, když se ti 

něco povede nebo když něco 

dobře umíš? ANO - 9 jenom NĚKDY - 9 NE - 0

vypracovalIo 18 žáků z 20í

všem, paní ředitelce, p.Modrové, p.vychovatelce, p.Laubové, p.Šimkové, 

p.Bartoňové 

oslava u p.učitele (15x), den zvířat, výlety, Lhotsko s Draky, hudebka, atletické závody…

TV - 13x, HV - 11x, PRV - 9x, M -  6x, VV - 4x, PV, AJ - 3x

ČJ, M - 5x,AJ - 3x, TV - 2x, PRV, HV, ČT, Geometrie - 1x

hrajeme více hry, oslava u p.učitele, 

byla to zábava, skupinová práce mě 

baví, jezdili jsme na výletx, pan učitel 

už nekřiří, polepšil se, byli výlety, 

oslava, koupali jsme se u učitele v 

bazénu, byli na mě zlí, dostávala jsem 

pořád 5, furt se mluví o hokeji

ČJ, M, PRV, AJ, TV



8.

Kontroluje tě p.uč., když pracuješ 

samostatně?  Pomůže ti, když ti 

něco nejde? ANO - 13 jenom NĚKDY - 1 NE - 3

9.

Hrajete v hodinách také hry a 

soutěžíte? ANO - 14 jenom NĚKDY - 4 NE - 0

10. S jakými pocity chodíš do školy? vždy se těším - 2 většinou se těším - 10 je mi to jedno - 3 netěším se - 2 bojím se - 0

Proč? Furt nemám úkoly, nejsem si jistej, někteří mě otravují,těším se na kamarády, čtení, hry, přestávky

M, ČJ, PRV, AJ, PV

ČJ, M, PRV, AJ, TV


