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Pokud se vám nezobrazily otevřené odpovědi, tak:

respondenti žádné otevřené odpovědi nevyplnili,
nebo dotazník vyplnilo méně než 5 respondentů a pro zachování anonymity otevřené odpovědi nezobrazujeme.

5. Co se ti na online výuce nejvíc líbí?5. Co se ti na online výuce nejvíc líbí?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Jsem doma nikam nemusím jezdit a nemůžu nic stratit

Na online výuce se mi líbí že máme volnou 4. hodinu volnou a stíhám tréninky

Že na sebe někdy vidime.

Že nemusím vstávat tak brzy.

Může se déle vyspat.

že jsem doma a ráno nevstávám brzo

Můžu si déle pospat než když dojíždím.

Ze jsme doma

Že jsem doma a mám víc času

Že jsme doma.

nemusíme nosit roušky.

nejvíce se mi na online výuce líbí asi volná hodina

Že nemusim chodit do skoly a byt ve tříde.

idk

Nejvíc se mi líbilo to ze jsme měli třeba jednou online výuku a podruhé jsme dostali zadanou práci.

Líbí se mi, že se na začátku hodiny před testem můžu rychle připravit. Občas končíme dříve. Když mám chvilku čas, můžu se dívat na Youtube.

že jsme doma

že nemusím tak brzo vztávat

Moc mě to nebaví, pro mě technika neni složitá ale chybí mi kamarádi a kontakt s učitelem.

To že ty učitelé se nám to snaží co nejlíp vysvětlit.

Na online výuce se mi nelíbí nic nejraději bych šel do školy.

že nemusim chodit do školi

jsem doma

nic

Mapa školyMapa školy
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Žák / 7. BŽák / 7. B

Nemusím vztávat dřív

niiiic

Na online víuce se mi nic nelíbí

je to hodina z pohodlí domova, takže je to jako ve škole akorát příjemnější

náš pan třídní

Na online výuce mi nejvíc vyhovuje prostředí, že nemusím brzo stávat, že jsem prostě v prostředí kde to znám a kde mi to vyhovuje a nehrozí že bych neměl
učebnice sešity nebo něco takového.

nic

že jsem doma

nic

jsem doma a mám lepší jídlo a že mám lepší židli a nebolí mě zadek

můžu se učit doma a nemusím brzy vstávat, abych stihl autobus

nemusim vstávat tak brzo než když chodím do školy , mám to dalekodo školy takže nemusim chodit takovou dálku

Přestávky Nebusim stávat tak brzy �

Náš pan učitel nám umí látku hezky visvětlit i přez moitor ale je asi jediný možná není jediný ale při jeho hodinách jsem nejsoustředěnější.

můžu vstávat o 1 hodinu pozdějš

Sranda s učiteli

Nic

malé a lepší testy.

vyjde to celkem na stejno jsem doma a není to zase tak těžký

že máme hodinu volno

Nic

Nemuzu z nikim bavit na online :(

Žák / 8. BŽák / 8. B

je to pohodlnější

že můžeme být doma a vstávat později

Jsem doma,a je tam větší sranda.

že nemusím ráno nikam vstávat na vlak

pracování online

Málo úkolů

že nikdo neřve jak pavián, že si můžem zápisky vytisknout.

nemusim vstavat brzo

Škola: CDFI Stránka: 2 z 23 Sestaveno: 11.  3.  2021



nic

můžu zůstat doma ve svém pokoji kde se cítím v bezpečí

že mužu být doma

Mám více času se připravit na hodinu.

nevím

nic

Žák / 8. CŽák / 8. C

že se učím acvičení dělám na classroomu

že nemusím stávat v půl 6

nemusím stávat brzo, je výuka přehlednější

všechno

muj klid

Žák / 9. BŽák / 9. B

že si mužu najit rychle odpoveď na googlu

Nejspíše nic.

nemusim se ucit

máme možnost si informace vyhledat na internetu

Že můžeme být doma, nemusím se bavit ze svou třídou

nic

Časů .

Časů.

Že si při nějakých předmětech si více povídáme

klid

Nic

že při ní neni takový hluk a lépe se mi výuka poslouchá

Je to ve větším pohodlí :)a nejsem tak vystresovaná.

Jako temer nic, nemam primy kontakt s kamarady apod.

Líbí se m i přístup našeho pana učitele na matematiku, který se nám co nejvíce snaží pomoci s přijímacíma zkouškama. V současné chvíli probíráme geometrii a
pan učitel s kvůli této látce sehnal stojánek na mobil, abychom na jeho rýsování viděli.

Žák 6. AŽák 6. A

že si mužu delat co chci

Nemusím chodit do školy
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že sme byli doma se my líbylo

nic

mě se líbilo že jsme měli hodinu volna

mě se líbilo že když sme měli hodinu tak sme měli viplí kamery a ještě sme spalui.

nic

že nejsem ve škole ale doma

matematika

že sme doma a memusime rano brzo stavat.

že muž být doma

nic

to že můžem být doma.

Žák 7. AŽák 7. A

že sem doma a mužu klidne jist při online hodině n

nemusi chodid do skoly

že nemusíme do školy ale zase ta výuka je těžší.

málo hodin a jedna hodina volná

psatsi z kamarady

mín hodin než ve škole

asi jen málo těch hodin

na onile výuce se mi líbilo to že jsme nebyli tolik skoušený.

Na online vyuce se mi líbí to že se mužu učcit z domova a není to tak těžke

nemusim chodit z domova

Žák 8. AŽák 8. A

to že nemáme tolik učení a nemusím se tolik učit .

můžeme být doma

Na online výuce se mi asi nejvíce líbí to, že nemusím tak brzo vstávat a nemusím se přesouvat z pokojhe abych dorazila do školy.

dalo by se říct že učivo

To že nemusím nikam chodit a můžu zůstat doma, můzu sedět na mojí židli, můžu během prestávek hrát nějaké hry na PC nebo na PS4, nebo si psát s kámošem.

Komunikování s učiteli při výuce a nejvíc srandy s polužakami

Mne se mi na online výuce nelíbí

Mě se libí jak učitele nám promítáj na počitač zápisky .

ze si můžeme povídat
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Žák 9. AŽák 9. A

Nemusela jsem vtávat v 5 h

jsem u sebe v pokoji prostě jsem doma

že jsem v pohodlí domova,že mam všechno po ruce

nohu se lépe připravit na výuku.

Mohu déle spát.

pohodlí

Pohodlí

6. Co ti naopak při online výuce nejvíc chybí z běžné výuky ve škole?6. Co ti naopak při online výuce nejvíc chybí z běžné výuky ve škole?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Nemohu si opravit známku např. skoušením.

Chybí mi kontakt s kamarády

Nemuzu si povidat s kamosema o prestavce

Chybí mi kontakt s učiteli a kamarádi.

Chybí mi kontakt s učitelem a kamarádi.

kontakt se spolužáky, třída a někteří učitelé

Chybí mi kontakt s kamarády a učiteli.

že si nemůžu povidat s kamarády

kamarádi

Společnost kamarádů.

kamarádi

asi mi nic na online výuce nechybí

nic online výuka je dobrá

idk

Chybí mi kamarádi ve škole.

Docela mi chybí klid, např. při testu občas někdo vyrušuje. Když je distanční výuka a je výklad, tak se nudím, ve škole by to tak nebylo.

není tak kvalitní

nic

Kamarádi, paní učitelky, sranda

Kontakt s učitelem.

Mohu stýk výc s kamarády a mohu se ucitele na něco zepta a ne jako při online výuce.
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učitelé

kamarádi

kontakt

Žák / 7. BŽák / 7. B

Nechodímedo školy není tam ta komunikace s kamarádama

Kamarádi

chybí mi to že když něco nechápu tak se ve škole můžu zeptat a víc toho pochopím

nejspíš kontakt s kamarády ale s těma se často vidím i mimo školu

otázky, při online se to hůře naučíme a když něco nechápeme, vysvětlování přes online je naprd

Chybí mi blízka konverzace s přáteli a že se toho tolik nenaučím.

když jsme ve škole tak nám to líp vysvětlí

nic mi nechybí

vysvětlení od učitele. celkově se to blbě učí a chápe rodiče spousta věcí nechápe a nemůžou nam pomoct když něco nechápeme proto je lepší být ve škole

nic stejně nemam kamarady

spolužáci

nedokážu se soustředit , ne vždy jde pořádně rozumět učitelům,když poprosim ovysvětlení tak mi nekdy´´ řeknou až potom´´a pak na to ani nedojde,když
učitelé vyvolavají žáky tak věčně vybírají jen ty chytrí a né ty co to nejvíce potřebujou a proto vječně máme hodně špatné známky protože si tu látku s tím
učitelem nevizkoušime a s učitelem to je jine než třeba s rodiči,ostaní žáci pořát vykřičují pri hodine a pak se zase nedostane na ostatní (není to prostě fér,

Nic mi nechybí vše je v pořádku

Že se nenaučím látku tak jak bych měl. Nejde moc rozumět učitelům

ten kontakt a navíc mně ve škole neruší od výuky prostředí, doma koukám pořád okolo sebe.

chybí mi kamarádi

Nic

kamaradi,

větší vysvětlení

je toho někdy celkem moc na mě

normální tělocvik a kamarádi

Když přijdete o pár minut později je to velký problém

Kamarady

Žák / 8. BŽák / 8. B

kamarádi a učitelé

dostáváme více více úkolů. Někdy mám slabé připojení a látku mín pochopím

nic
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pohyb

výklad učitele na živo

nic

jejich špatné mikrofony

nevydim spoluzaky, je to mene stresujici a neni v tom zmatek

nic

chybí kontakt s učiteli (osobně)

chybí mi docela škola,protože se doma nenaučím nic

Chybí mi v některých předmětech lepší vysvětlení dané látky.

nevím

nepochopím to tak jak ve škole

ze se to nekdy seka a treba ucitele ani pomalu neslysime

Žák / 8. CŽák / 8. C

asi nic

osobní kontakt s žáky

nic

nic

mlacení spolužáku

Žák / 9. BŽák / 9. B

ze se nemuzu zeptat

Že se nedokážu pořádně soustředit. Doma je až moc věcí co mě rozptylují jako například můj telefon nebo moje sestra v jiném pokoji.

vubec nic

určitě kontakt s těmi vyučujicími. Příjdem mi že při běžné výuce nám to učitelé vysvětlí mnohem více.

kontakt s učitelama

moc domácí úkolů

Občas seká internet.

Občas se seká internet

Že učitelé většinou vyvolávají jen jednu a tu samou osobu, přitom ostatní by taky chtěli něco říct

nenaucime se toho tolik jako ve skole, samovyuka je narocnejsi

Nic

chybí mi pořádné porbrání látky
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nic

Asi nic...

no prave ty lide

Tak určitě je to kontakt se spolužáky, kteří jsou pro mne ve škole velmi důležití. Pomáhají mi s každodenním životem a jsou pro mne opravdu důležití. Kromě
toho mi vadí ještě horší přístup naší paní třídní učitelky, která se nám sice o nic lépe nevěnovala, když jsme chodili do školy, ale od doby, kdy jsme doma, je to
ještě horší. Domluva s ní je velice obtížná, neboť se odpovědi na email dočkám přinejlepším s týdenním odstupem. V případě, že potřebuji zpětnou vazbu co
nejrychleji se ji prostě nedočkám. Nemůžu ani zapomenout nba naše hodiny Českého jazyka, který nás učí také naše paní třídní učitelka. Během těchto hodin
pracujeme společně zřídka kdy, protože neustále dostáváme samostatnou práci, kterou na následující hodině pouze zkontrolujeme a jedeme znovu. Tohle
opravdu není adekvátní příprava na přijímací zkoušky !!! Navíc se paní učitelka skoro vůbec nezajímá o to, zda danou látku někdo chápe či ne. A to už vůbec
nemluvím o Občanské výchově. Tento předmět se prakticky vůbec neučíme. Paní učitelka se vždy na začátku hodiny jen připojí, zadá nám práci a odejde. Práce
vzpočívá v tom, že si vypíšeme zápisky, uděláme úkoly v učebnici a práci jí pošleme. My jsme generace, která za chvíli bude žít svůj soukromý a někdo už i
rodinný život a vzhledem k tomu, že v současné chvíli probíráme finanční gramotnost a hospodaření, nevím(jak s tímto typem výuky od paní učitelky) budeme v
dospělosti hospodařit. Ale paní učitelku to zřejmě netrápí.... Nas

Žák 6. AŽák 6. A

nemužu si skamaradama bavit a vidim je jen na obrazovce

Setkaní s kamošema

nic

kamarády

kamarádi

Hodina volna

všechno

moje orasky které kreslim ve škole při přestavce

domaci ukol

vitvarka,přirodoveda,zeměpis a toje vše.

kamoradi

nic

nemůžem si moc povídat.

Žák 7. AŽák 7. A

nic

asi nicc

Mě nejvíc chybí žáci ve škole a naše třídní učitelka

paní učitelka nám nemůže být u nás a kamarádi

ne

kamarádi a paní učitelka

Kontakt se spolužákama

nelíbilo se mi to že se to furt sekalo .

nic
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vytvarni viuka

Žák 8. AŽák 8. A

to že se nevidím s kamarády a nejsem ve škole .

nevidím kamarády

Nejvíce mi při online výuce chybí kontakt se spolužáky a učiteli.

sociální kontakt

nejvíc mi asi chybí to ze když je volná hodina pred odpoledkou tak nemůžu jít s kámošema do obchodního centra na jídlo.

nové poznámky do sešitu a špatne známky

Chybí to že se nebyl ve skoule

Mě CHYBĚJÍ KAMarádi

kontakt s kamarády

Žák 9. AŽák 9. A

Látku, kterou jsme probrali na online výuce se brala jako že ji umíme a, potom většina netušila o co se jedná.

výklad na živo

Pan učitel Neč

že se nemůžu soustředit přímo na učitele

atmosféra ze se se žákami vidím online a ne naživo.

Osobní kontakt s učiteli a žáky. Když si nevím rady, tak je obtížnější to vyvětlit

projev učitele,pozornost učitele,sezení ve třídě

Místnost,fyzická mluva,sedění a nemoc se věnovat něčemu jinému

9. Co nového ses během online výuky naučil/a?9. Co nového ses během online výuky naučil/a?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Úhly,počítání zaporných čísel,počítání hustoty, horotvorné procesya spoustu dalšího

Pracovat s počítačem

Jak chunguje classroome a jdou mi otrochu lip předměty.

ovládat lépe počítač

Naučil jsem se pracovat s technikou a nové předměty

fyziku

Více rozumnět principům počítačových testů.

úhly

nevím
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nic

naučil jsem se pořádně učit

všechno

nic,lol

Sčítání úhlu, absolutní hodnotu, dá se říct že i vzorecky z fyziky

Trochu více jsem se naučil pracovat s počítačem a dělat prezentace.

nic

nový učivo

Matematiku zlepšila jsem se ale no moc ani ne

Celkem dost věcí.

Úhly atd.

záporná čisla

spoustu věcí

Žák / 7. BŽák / 7. B

Nic

-

Během online výukyjsem se naučil být samoprovný

počítaní zlomků, rýsování úhlu trojúhelníku a dost věcí v češtině a dějepise a nějaké nové věci v AJ a NJ

to co bych se naučil i ve škole, kromě nějakých věcí z matiky

Naučil jsem se vše co jsme probírali až na matematiku.

naučila jsem se konečně geometrii

dávat pozor a soustředit se

samostatnosti

být víc samostatný

Samostatnosti

Online testy

sama se učit ale více se stresuji, jsem mnohem samostatnější

nic

Hodně

Zlomky, a naučila sem se trochu více učit.

chybý mi kontakt se spolužáky

musí se dávat pozor jinak se to nedá moc pochopit, no a jinak nový látky ale když půjdem do školy nevím jak na to zase navážu a budu to zvládat
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pracovat s počítačem

Nic

Řím

Žák / 8. BŽák / 8. B

neco z matematiky a z angličtiny

Nové látky z každého předmětu

skoro nic

jak pracovat přes techniku na dálku.

nic

neco v matematice

nevim

kolik je -7x+(-4x)+16y :))

nic

Bylo to spíše všechno opakování.

skoro nic

nove latky

Žák / 8. CŽák / 8. C

nějaké zajímavé věci

nic moc

hodně

více věcí než v normální ve škole

že učitelky jsou mnohém více otravnější

Žák / 9. BŽák / 9. B

Nejspíš geometrii a z těch více povídacích předmětů.

dejepis nejvice ostatni vubec nic

asi pracovat s počítačem

nevim

Mnoho.

Že mám opravdu málo času na některé úkoly

vubec nevim

Nevím
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Komunikaci přes počítač.

sestrojit tečnu, passiv voice...

Ve většině všechno, co jsme probírali, i když něco furt nechápu.

jako nic moc

Řekla bych, že ovládání moderních technologií..

Žák 6. AŽák 6. A

Skoro nic..

už nevím

jak vypnout mikrofoun a psát do cheatu,jak udělat zavinář a dělat prezentaze.

nvm

nvm

pořádně češtinu

nic

angliština

pulku toho než ve škole

nic

nic moc ¨.

Žák 7. AŽák 7. A

docela hodně veci

čestinu

pracovat samostatně

v šechno

pracovat s počítačem , a pár vědomostí

naučili jsme se samostatne pracovat.

naučil jsem se s počítači .

čestinu

Žák 8. AŽák 8. A

zatim nic

nepamatuju si

Při online výuce jsem se naučila efektivněji a rychleji pracovat s elektronikou.

pracovat s připraveným souborem
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naučil jsem se ze google meet je celkem nefunkční, když třeba potřebuju zapnout mikrofon ale ono to píše ze je miktrofn vypnutý v systémovém nastavení ale v
nastevení je napsáno ze je mikrofn zapnut. Nebo ze někdy nefunguje kamera a to tím ze to píše kamera selhala ale přes jiné aplikace jako je třeba Discord
funguje normálně.

Já sem se nenučil nic protože byly hodně úkolu proto sem se nemohl naučit

Ne muserse se naučit se nic novih

jak byla oline výuka tak jsem se naučil mín než veškole lepší je chodit do školy .

nepamatuju si

Žák 9. AŽák 9. A

Zorganizovat si rozvrh. Abych na všechno měla čas a nebyla ve stresu.

právě že nic moc protože jsem se dostatečne nesoustředil pro mně je to spíše lepší ve škole

věci které jsem třema nevěděla

16. 16. Jaké aplikace používají tví učitelé k online výuce?Jaké aplikace používají tví učitelé k online výuce?  Zaškrtni vše, co platí.Zaškrtni vše, co platí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Google formuláře

red room na darkwebu

meet

Žák / 7. BŽák / 7. B

wizer.me

Kahoot! Quizizz, Wizer.me

Quizizz, kahoot, Wizer.me

kahoot , wizer (ale je divný , nedá se v tom vyznat)

Kahoot! Quizizz, Wizer.me

Kahoot!, Wizer.me, Quizizz

kahoot, Quizizz, Wizer.me

kahoot,kazis

Meet

Žák / 8. BŽák / 8. B

Kahoot,

E-mail

Jak mám vědět co mí učitele používají za aplikace já jim nevidím to počítače

google meet

 Něco jiného – prosím, napiš co:
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meet

Žák / 8. CŽák / 8. C

gmail

Žák / 9. BŽák / 9. B

Nějaké quizy na googlu

Google Meet

Žák 6. AŽák 6. A

nevim

nevím

Žák 7. AŽák 7. A

letecke katastrovi

google

Žák 8. AŽák 8. A

telefonicky

wiezer-e
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17. 17. S jakými problémy se během online výuky setkáváš? S jakými problémy se během online výuky setkáváš? Zaškrtni vše, co platí.Zaškrtni vše, co platí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Vždycky když se pripojim na on-line hodinu tak mi tam vyskočí porno

Žák / 7. BŽák / 7. B

ahoj

Nejde učitelům moc rozumět

Žák / 8. BŽák / 8. B

Jen někdy vypadne wifina to je vše

Žák / 9. BŽák / 9. B

Občas nám vypadne elektřina kvůli špatnému počasí

Někdy se mi stává, že se na hodinu nemohu připojit, i když připojení a vše k tomu potřebné mám.

Sekání obrazu a zvuku

Žák 6. AŽák 6. A

vipady a tak nebo že se mi pani učitelka seka

pomalu mi jde zapnout a vypnout mikrofon a občas mi nejde mikrofon.

Žák 7. AŽák 7. A

špatné dorozumíváni

seká se to

sekání hovoru

Žák 8. AŽák 8. A

Občas nefunguje mikrofon

sekani

Žák 9. AŽák 9. A

jak kdy mám problémy s aplikací

 Jiné technické problémy – prosím, uveď jaké:
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18. 18. Jakým způsobem tě tví učitelé během online výuky hodnotí?Jakým způsobem tě tví učitelé během online výuky hodnotí?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Známkami a slovně

Nebo body

Žák / 7. BŽák / 7. B

přísně

Žák 6. AŽák 6. A

zanamkami a slovně

Žák 7. AŽák 7. A

nevim

z namkami

19. Kdybys na online výuce mohl/a změnit jednu věc, co by to bylo?19. Kdybys na online výuce mohl/a změnit jednu věc, co by to bylo?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Nic co bych chtěl změnit nemám.

Asi bych změnil to aby bylo učovo jednoduší

Zablockovala bych vsechny app. aby si třeba Fanda nemohl pozastavit cameru.

problémy s připojením

Lepší internetové připojení

Bez známek hodnotit aktivitu více s námi mluvit.

Nebýt na kameře.

Nic

lepší připojení

asi bych na online výuce nic nezměnil

neměli by jsme online telocvik

I když to nejde tak kamery aby jsme mohli mýt vypnuté.

Chtěl bych mít při online hodině vyplou kameru po celou dobu výuky.

online tělocviky

Nic asi

Kamery.

 Jinak – napiš jak, prosím:
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Abych se vyučujícího na něco zeptat.

abi jsme byli bez ukolů

tělocvik

Žák / 7. BŽák / 7. B

nic

Aby vůbec nebyla a radši by jsme chodili do školy.

to aby žáci byli rychlejší

Chtělo by to lepší vysvětlení látky, pro mě hlavně v Matematice a v NJ

nic

Asi nic.

nic

mít zapnuté kamery

vše.lepší je to ve škole

povinnost mít zaplé kamery

nic

aby se při hodine na každého dostalo

nic

aby někteří učitelé víc brali ohledy na ty pomalejší a tak moc by nerlačili na známky.

povídat si se spolužákama

Nic

Učitele jen nějaké

aby jsme neměli TV online. Myslím že to je blbost ale je to můj názor. A taky bych chtěl aby nám paní učitelka na matiku věnovala více.

asi ani nic vyhovuje mi to tak jak to je

aby jssme dostávali méně domácích úkolů

Aby učitelé aktuálně když někdo nĕčemu nerozumí měly snahu to vysvětlit a neopakoval se porad stejný proces

Rozvrh Hodin a jak dlouho jsou hodin kazdy den.

Žák / 8. BŽák / 8. B

mohlo by byt min hodin nebo aspon kdyby nebyly hodiny do 15:30

aby učitele byli hodnejsi

Aby učitelé hned po ránu nebyly naštvaní.

aby nebylo tolik online-hodin

MÉNĚ HODIN.
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Méně hodin

méně hodin, zrušit tělesnou výchovu

jiná aplikace pro výuku

aby jsem si nemusel zapínat kameru

Aby nás učitelé hodnotili spíše slovně.

nevím

nic

nemuseli by jsme mít zaplou kameru

Žák / 8. CŽák / 8. C

změnil bych sekající se obrazovku

méně úkolů

zkrátil bych dobu od 8:00 do 11:40

čas hodiny třeba od 8:15 do 8:45

aby mohli být vypnuté kamery

Žák / 9. BŽák / 9. B

Asi aby online výuka nebyla nejspíš vůbec ale to nejde. A přístup učitelů na naší škole je velice kladný a snaží se nás naučit i přes technické potíže takže bych to
asi drasticky neměnila.

vyhodit neschopny ucitele coz sou ve dvorech uplne vsichni krome pana ucitele neče

aby jsme dostávali více času na odevzdání úkolů

aby všichni žáci dávali pozor

vypnutý kamery

Nic.

Že když splním domácí úkol tak za něj doatanu 1. A né, že dostanu jenon 5 když ho neodevzdám...

asi nic

Asi nic

méně ukolů

aby si učitelé zajistili dostetečnou výbavy abycho je dostatečně slyšeli a pořádně viděli to co nám píší na tabuli.

Méňe úkolů.

aby nebylo tolik tech ukolu a vic probrana ta latka behem hodiny

Přístup některých učitelů k výuce. Určitě lepší internetové připojení.

Žák 6. AŽák 6. A

Nic..
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nevím

žadný testy a kroužky ve online výuse.

učit se od 9 hodin a končila by ve 12 hodin

víuka od 10 hodin , a končila by v 12 hodin

nic

míně hodin a a čas kdy víuka bude 7:50

nic

aby to vypalo jako ve škole

nic

nevím.

Žák 7. AŽák 7. A

nevim

nic lepsi online

dorozumívání

ano

kvalita připojení

meně hodin.

nic bych na ní neměnil je nejlepší zavřete i speciální školu či speciální třídy. koronavir se rychle šíří a měli by i třídy ze speciálek dáale pokračovat online
výukami,.s pozdravem lk.

internetové připojení

Žák 8. AŽák 8. A

nemít dytanční výuku

kamery

Snížila bych čas strávený u online hodin

Aby moderátora měl vždy jen učitel.

to přesco by online vyuka byla.

chtěl bych změnit meně hodin

Zménil bych ji celou.

já bych zmenil iternet ve škole aby se to furt nesekalo .

nepoužívat kamery

Žák 9. AŽák 9. A

u všech zlepšení zvuku a videa
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nic

mít vyplou kameru

aby učitelé mohli zohlednit ze je to pro některé náročné.

Aby vůbec nebyla.

Nic

20. Co z online výuky bys rád/a viděl/a ve škole i po návratu do běžné (prezenční) výuky?20. Co z online výuky bys rád/a viděl/a ve škole i po návratu do běžné (prezenční) výuky?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 6. BŽák / 6. B

Nic bych nechtěl

online testy

Asi nic.

méně hodin

Učitele a spolužáky

nic

Výhoda psaní v dokumentech, wordu.

nevím

nic

aby se dávali úkoly přes google classroom

Nevím.

Nevím, asi nic.

Nevím

Počítáni úhlů.

Kamarády

asi nic

Žák / 7. BŽák / 7. B

Kamarady

testy (kroužkovací)

ty samé učitelé

Učení z Kahootem, Quizizz a Wizer.me

lepší vysvětlení látky

Asi nic.

kamarády
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nic

tak určitě ještě to učivo probrat

nic

nic

NIC

spolužáky

Kamarády

Kamarady a to je vše

Nevím

Žák / 8. BŽák / 8. B

kamarady a nejaky projekty na ukazku

delaní testů online

nic

nevím

STEJNOU VÝUKU

nic

nic

nic

nevím

Používání classroom.

nevím

asi nic

nic

Žák / 8. CŽák / 8. C

jak se učí na počítači nebo na tabletu

nevim

vše

nevím

méně hodin an online výuce

Žák / 9. BŽák / 9. B

Nevím

nic
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používání elektrotechniky

stejný přístup

kvizy ane testy

Nic.

Abychom si více povídali než psali

nevim

Vůbec nevím

více quizu než pořád jenom učení

ochotu a chápavost učitelů

Menší počet testů.

no vic poslouchat a psat si zapisky nez jenom delat ukoly a nic se nenaucit

Propojení moderních technologií do výuky- např. různá výuková videa atd.

Žák 6. AŽák 6. A

nic..

nevím

kamarády

nic

nic

classroom

nevím

nic

nevím.

Žák 7. AŽák 7. A

nevim

fakt nevim

skoušení a známky

ne

dobré známky

spolužáky

kamaradky .

nevím
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Přehled reportů

vice prace na počitači

Žák 8. AŽák 8. A

nevím

kamarády

Nevím asi nic.

nevim

Chtěl bych ponechat gmail abych nemusel každý den lízt do bakalářu jenom kvůli tomu abych věděl jestly je přístí týden jiný rozvrh nebo jestly je stejný jako
předtím

novou probranou látku

Možnost využít notebook v hodině.

mě se líbí jak jsou všchny ukoly na clasrum .

obejmot kamarádky

Žák 9. AŽák 9. A

více spolupracovat s internetem a zadávat úkoly přes classrooom.

nenosit roušky a chodit normálně na chodby

asi odevzdávaní ůkolu pres ty aplikace

asi nic.

Úkoly na učebně
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