
        

otázky 4.třída - ŽÁCI

1. Líbil se ti školní rok? ANO velmi  - 11 docela ANO - 8 NE - 0

2. 

Která školní akcese ti líbila 

nejvíc?

3. Který předmět máš nejraději?

4. Které předměty nemáš rád? 

5. 

Důvěřuješ třídní učitelce?Můžeš 

se jí svěřit? ANO - 15 trochu ANO - 4 NE - 0

Důvěřuješ jinému zaměstnanci 

školy? ANO - 13, NE 3

6. Oznámkuj učitele, kteří tě učí: DAŇ - 19x 1 MAT  - 19x 1 HOD - 19x 1 KOŽ - 10x 1, 9x 2, 

hodná, usměvavá, 

aktivní, zábavná,  mám 

ji ráda, občas se 

zasmějeme, pomůže 

mi, snaží se nás učit 

správně

baví mě to, je s ní 

zábava, hraje s námi 

hry, hodně chodíme 

ven, když mi něco 

nejde, poradí mi, 

občas zábava

hodně mě naučila, 

dobře učí, hrajeme 

hry, hodná, milá, 

poradí, mám rád 

AJ

nebaví mě to, pouští 

smutné písničky, 

křičí na nás, spíš učí 

dějepis než HV, 

docela je to s ním 

nuda

všem, p.Bartoňové, paní ředitelce, p.Modrové, p.Hodkové, p.Laubové, 

p.Šimkové

Medvídkov, Třebenice - granáty, pobyt, OQ landie, čtenáři, vědecká show, Bílé stráně, všechno

TV - 14x, M - 11x, PŘ - 10x, VV -  8x, ČJ - 5x, VL, Mg- 3x, PV, HV - 2x

VL - 10x, ČJ - 8x, HV - 6x, AJ - 3x, TV - 2x, PV, VV, Mg - 1x

samé výlety a chození za králíčkama, 

výlety, hry, zábava, Harry Potter, 

protože pořád někam jezdíme a paní 

učitelky jsou hodný, máme spousty her, 

protože mám ráda naši paní učitelku, 

bylo hodně akcí, zábavný, ale občas se 

nudím…



7.

Chhválí tě p.učitelka, když se ti 

něco povede nebo když něco 

dobře umíš? ANO - 11 jenom NĚKDY - 8 NE - 0

8.

Kontroluje tě p.uč., když pracuješ 

samostatně?  Pomůže ti, když ti 

něco nejde? ANO - 12 jenom NĚKDY - 7 NE - 0

9.

Hrajete v hodinách také hry a 

soutěžíte? ANO - 16 jenom NĚKDY - 3 NE - 0

10. S jakými pocity chodíš do školy? vždy se těším - 6 většinou se těším - 8 je mi to jedno - 1 netěším se - 2 bojím se - 2

Proč? Protože promarním půlku života za lavicí místo toho, abych si života užila.                                                                                                    

Hrajeme hry, soutěžíme a sbíráme zlatonky. Bezva, super. Těším se na paní učitelku a paní asistentku.                                                       

Protože nás čeká den plný zábavy a her. Mám to ve škole ráda, baví mě to. Tady je to super. Škoda ale že je to tu jen do 5.třídy.                   

Protože se hodně učíme a je vše pohodové. Můžeme si pořídit kamerové systémy abysme věděli, kdo schovává bačkory. A chtěl bych 

přebarvit třídu na červeno a zeleno...

ČJ, TV, M, VL, PŘ, AJ

VL, M, TV, ČJ, PŘ, AJ

M, TV, ČJ, PŘ, AJ


