
        

otázky 5.třída - ŽÁCI

1. Líbil se ti školní rok? ANO velmi  - 10 docela ANO - 13 NE - 1

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 - 16 trochu ANO - 8 NE - 0

Důvěřuješ jinému zaměstnanci 

školy? ANO - 17, NE - 6

6. Oznámkuj učitele, kteří tě učí: MODR - 24x 1 MAT  - 20x 1, 1x 2

RITT - 12x 1,          

6x 2, 3x 4

KOŽ - 10x 1,8x 2, 

3x 3, 1x 4, 1x 5 

ŠÍNF 9x 1, 7x 2, 

6x 3

dobře naučí, poradí, 

vtipná, vždy mě to 

baví, skvěle učí, vše 

vysvětlí, hodná, fajn

vtipná, baví mě to, 

dobře učí, hodně 

chodíme ven, 

soutěžíme, milá

hodná, vtipná, 

trochu přísná, 

zvláštní, nebaví 

mě to s ní

vtipný, hodný, 

trochu přísný, 

odminule se 

polepšil, dobrej

vtipný, milý, 

někdy přísný, ječí, 

hodný, nebaví mě 

hodiny

7.

Chhválí tě p.učitelka, když se ti 

něco povede nebo když něco 

dobře umíš? ANO - 14 jenom NĚKDY - 10 NE - 0

p.Rittichové, p.Hodkové, Bičovské, p.Kožíškovi, p.Šinfeltovi

pobyty, Hallloween, Lhotsko s Draky, výlety, vánoční besídka, loučení se školou, zoo Ústí, všechny

HV - 12x, VL, PŘ, VV - 9x, PV -  8x, TV - 7x, ČJ - 5x, AJ - 4x, M - 3

ČJ - 19x, M - 16x, AJ - 12x, TV - 3x, 

mám ráda školní akce a některé předměty, 

protože si tento rok užívám, je hodně výletů 

a akcí, fajn kamarádi i učitelé, mám tady 

kámoše, je to zábava, učení je v poho, někdy 

jsou tu problémy, někdy je tu veselo, je to 

nuda a mě to tu nebaví…

ČJ, M, VL, PŘ, AJ, PV, VV



8.

Kontroluje tě p.uč., když pracuješ 

samostatně?  Pomůže ti, když ti 

něco nejde? ANO - 21 jenom NĚKDY - 3 NE - 0

9.

Hrajete v hodinách také hry a 

soutěžíte? ANO - 7 jenom NĚKDY - 17 NE - 0

10. S jakými pocity chodíš do školy? vždy se těším - 3 většinou se těším - 9

je mi to jedno - 

5 netěším se - 6 bojím se - 1

Proč? Nějaký spolužáci mě štvou, škola mě nebaví, ale mám tady kamarády.                                                                                                              

Když nic nepíšeme, tak se těším.                                                                                                                                                                  

Protože musím něco umět, abych mohl pak pracovat.                                                                                                                                           

Těším se na kamarády a na různé hodiny.                                                                                                                                                        

Těším se jenom, když vím, co budeme procvičovat a že mám všechno připravený.                                                                                                          

Je tam nuda, nebaví mě se učit.                                                                                                                                                                  Bojím se 

některých spolužáků.                                                                                                                                                            Těším se na 

kamarády, škola mě docela baví....

ČJ, M, AJ,VL , PŘ, INF, vše

AJ, ČJ, M, PŘ, VL, vše


