
Organizace: CDFI
Datum: 11. 3. 2021Vyhodnocení projektu Vyhodnocení projektu Distanční výuka 2020/21Distanční výuka 2020/21

Kategorie - Kategorie - Žák 1. stupeň – Distanční výukaŽák 1. stupeň – Distanční výuka
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. Napiš, prosím, co se ti na online výuce nejvíce líbí.5. Napiš, prosím, co se ti na online výuce nejvíce líbí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 4. BŽák / 4. B

Že se můžeme učit přes počítač a zároveň být doma.

Mám více času

Nemusím ráno brzo vstávat.

Nemusím mít roušku. Jsem v domácím prostředí, cítím se lépe.

že můžu déle spát �

Když mám je to jednodušší že nemusím jít před třídu.

Nejvíc se mi líbí, že je to z pohodlí domova.

míň hodin

Žák / 5. BŽák / 5. B

Na online hodině se mi líbí že si někdy něco Zahrajeme

naučíme se různé věci s počítačem (informatika)

Nejvíc se my líby že máme míň úkolů.

nelibi se mi na ni nic

že máme málo hodin

na online výuce se mi nejvíce líbí to že když něco nechápu tak mi to rodiče vysvětlí.

nevim

na online výuce se mi líbí že mužu být doma a nemusim zstávat dřív

sedět doma

líbí se my to,že se učíme méně než ve škole.

nevím

To že mužu pozdeji vstávat

že mužem spat dýl.

to že nemusím brzy vstávat

Žák 1. AŽák 1. A

Mapa školyMapa školy
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učení písmenek

čtení

bylo to hezky krátké

Viděla jsem kamarády

Povídání.

Nevím

Vidět se se spolužáky.

kamarádi

Žák 2. AŽák 2. A

matematika

matematika

že jsem na počítači

mě se lìbilo že semsi po viučovánì hrála z haničkou na tabletu

že máme méně hodin.

Že se hlavně vidím s kamarády.

že jsem na tabletě

žesemùžemeučit

žejsem na tabletu

že se hlavňe že se vidíme s kamaradi

mě se líbí všechno

s kamarády

Žák 3. AŽák 3. A

To že nemusím mít doma roušku.

že nemusím vstávat dříve

Můžu být doma, nemusím cestovat do školy. Máme méně hodin než ve škole. Je to lehčí.

Učíme se jen 2 hodiny.

libi se mi césky jazyk a matematika

nic

málo hodin

Vidím kamarády. I paní učitelku.

že máme méně hodin

Že nemusím nosit roušku a méně hodin.
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můžu být doma a nejsem u učení tak dlouho jako ve škole

aspoň sem v kontaktu se spolužáky

že máme meně hodin než ve škole

Je to krátký a mužu potom hned ven.

Žák 4. AŽák 4. A

nevim

kamosi a ukoli

tema o karlum IV

mě se líbí že jsme v pohodlí domova.

geometrye

geometrie,gmail,classroom,

matematika vlastivjeda nasobilki

že se potkavam s kamošema a učitelkou

Žák 5. AŽák 5. A

Je to kratší než školní vyučování.

Mě se na online výuce líbí všechno

nevím

nejvíc se my libý že můžeme odpočívat a občerstvit se

mně osobně se líbí že můžu vstávat později.

No mně se líbí že je méňe učení

Na online výuce se my líbý, že vstanu a sednu si k počítači

že se naučím pracovat na online věcech

Matymatyka

Mě se nejvíc líbí to že pozdeji stavám a sedim na pohodlne židli.

Že můžu vstávat později nez normálně když chodím do školy

Nemusíme stávat tak brzo

máme méně hodin a můžu vstát déle

že nemusím nikam jít a že nemusím vstávat 06:30

na online výuce se mi asi líbí že máme víc času po škole. ale moc není.

Mame min prace a min hodin

cestina,matematika,vlastiveda
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6. Napiš, prosím, co ti naopak z běžné výuky ve škole na online výuce nejvíce chybí.6. Napiš, prosím, co ti naopak z běžné výuky ve škole na online výuce nejvíce chybí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 4. BŽák / 4. B

Třída a spolužáci.

Kamarádi

Kamarádi, pani učitelka

Kamarádi. Tělocvik!

povídání se spolužáky

Spolužáci

Nejvíc mi chybí hudební výchova.

kamarádi

Žák / 5. BŽák / 5. B

Na online výuce mi chybí to že když hodně děti není tak se nic nového neumíme

Chci po dlouhé době vidět učitelku,kamarády neviděli jsme se tak dlouho že už se skoro neznáme

nic my nechybý

telocvik a kamaradi

Nevím

na online výuce mi chybí spolužáci.

kamaradi akontakt s ucitelem

kamarádi

bavit s kamaradi

chybí mi povídání si s kamarády.

výtvarná Víchová

To že máme moc práce a nevidíme se

že opčas blbne připojení.

spolužáci, výklad učitele, telocvik

Žák 1. AŽák 1. A

kamarádi

osobní kontakt

Osobní kontakt.

Nevím

nevim
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Žák 2. AŽák 2. A

čeština

kamaradi

tělocvik

mě chibjeli kamarádi

vítvarka tělocvi

Výtvarka

tělocvik

???

že si nemůžu hrátsi s kamarády

že seučime

mě se chybí nejvíce výuka online

nic

Žák 3. AŽák 3. A

Kamarádi

kamarádi,VV

Kamarádi mi chybí. Ve škole by jsem neseděla u počítače. Chybí mi družina a paní vychovatelka, děti a paní učitelka.

Kontakt s kamarády a paní učitelkou.

vytvarka a hudebka

kamarádi

nic

Chybí mi družina. A předměty které teď nemáme(HV,TV,VV,PČ) A kroužky.

spolužáci

Nic

kámoši

pani učitelka nemuze poradne vysvětlit výuku

tělocvik,hudebka,vítvarka

Nejsem s kamarádama.Málokrát se na mě dostane.moc se toho nenaučíme

že se nemůžu vídat s kamarády

Žák 4. AŽák 4. A

kamaradi
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nic

kamaradi

fyzický kontakt s kamarády.

kamaradi

v šechno

telak hudepka kamaradi pani učitelka alex

chibimi telocvik

Žák 5. AŽák 5. A

Zapomínám na úkoli kvůli tomu že jsem doma.

Nic mi nechybí

6e se mi to nikdy seká nebo že nesliším nikdy učitelku nebo něko nevidím

Místo pěti hodin máme pouze tři až čtyři hodiny a hodně mi chybí i to že se spolužáky jsem pouze online.

kamarádi paní učitelka

Nejvíce mi chybí přátelé. To že jsem s nimi mohla být celý den a bavit se s nimi celý den to ovšem při online výuce nemůžu. Myslím to tak, že mi chybí se s nimi
vídat osobně a osobně si popovídat.

nevim

Na online výuce se my nelíbý, že se nemúžu vidět s kamarády naživo

že nevidím každý den kamarády na živo

ČJ

Nemužu se vydět se spolužáky.

Chyby mi spolužáci

Tělocvik

výtvarka,kamarádi a ťelocvik

kamarádi a některé předmety

chybí mi to že se nemůžu setkat o přestávkách s kamarády. a někdy technický problémi.

Nemužu se normalne bavit s kamaradama .S toho pocitace mě bolí oči

spoluzaci
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14. 14. 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 / 4. BŽák / 4. B

email

Žák / 5. BŽák / 5. B

meet

google aplikace

Učebna, meet

Gmiel

Žák 2. AŽák 2. A

Ňi

Žák 4. AŽák 4. A

Clasroom

Žák 5. AŽák 5. A

Classroom

15. 15. 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 / 4. BŽák / 4. B

Ne pořád jen někdy mají problémy.

Žák 1. AŽák 1. A

nebyl problém

Žák 2. AŽák 2. A

Odpojovaloměto

Nepracoval jsem on!one,chodil jsem si pro úkoly.

Žák 5. AŽák 5. A

Zapomínám na úkoli kvůli tomu že jsem si je udělal i když to bylo jenom online výuka.

jeden žák má problém s internetem

Že se to hodně seká

někdy se vipne počítač

 Něco jiného – prosím, napiš co:

 Něco jiného – prosím, uveď co:
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16. 16. Jakým způsobem tě tví učitelé hodnotí během online výuky?Jakým způsobem tě tví učitelé hodnotí během online výuky?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Jak posíláme domácí úkoly A známkami jestli chodíme včas jesli nezaspávám často

17. Napiš, prosím, co bys změnil/a na online výuce.17. Napiš, prosím, co bys změnil/a na online výuce.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Žák / 4. BŽák / 4. B

Asi nic, líbí se mi tak jak je.

Nic

Naše pani učitelka vede on-line výuku moc hezky, přesto chci už jít brzo do školy.

Pomalejší vysvětlení nové látky. Víc to procvičit a neznámkovat. Pořád píšeme jen nějaké testy. K nové látce bereme něco dalšího. Chtěl bych probírat celou
hodinu jen tu novou látku.

Asi nic.

Neměnila bych nic.

nic

Žák / 5. BŽák / 5. B

Nevím =(

konečně by jsem chtěla do školy jinak bych nic nezměnila

Nic bych na online výuce nezměni,ale chtěl bych už do školy.

NEVIM

mě to takhle vyhovuje ale někdy mi vadí úkoly

na online výuce bych nic neměnila.

bližši kontakt s tridou a ucitelem

nechci aby se to sekalo

potřebuju lepší spojení.ale nejraději bych chodil do školi.

nic

Asi nic

na meetu abycom se nerozdvojovali a vizazovaní z meetu.

nevím

Žák 1. AŽák 1. A

Nic bych neměnil

Bylo to lepší než ve škole.

Nevím.

 Jinak – napiš jak, prosím:
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Nevim

Žák 2. AŽák 2. A

hcy bohatky

nic

bít na. počítači

nic

já bych nic nechtěla změni

nic

ňic

nic

Žák 3. AŽák 3. A

Nic

nic

Nic, jsem spokojená.

nic

nic

nic.

Nic

Nic

zakázal bych jí

asi nic

aby nepadal internet

Nechci aby byla

Žák 4. AŽák 4. A

tělak

nic

aby se to nesekalo

abi jsme se mohli setkávat nejlepší bi to bilo venku aspońbi bi nám vivětrala hlava z těh tabletú a mobylú a počítačú

aby začinaly v 9:00 hodin.

v šechno

ja bich nic jiného nezmela
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Přehled reportů

Žák 5. AŽák 5. A

Nic mě to tak vyhovuje

Žebise to nesekalo žadný problém z internetem mikrofonem a kamerou aby tohle bylo bez internetu to by bylo lepší.

nic

Sice mi chybí přátelé ale spíše nic.

aby my jsme měli vic učení

Na online výuce bych nic nezměnil

nevím bohužel co ale jsem tak trochu spokojený jenom mně mrzí že nechodíme do školi

nic bych neměnila.

Nic

Že by sme měli hodiny za sebou

nic

nic ��

víc hodin a víc učiva aby to bylo jako ve škole a aby už nebyla.

nevím

nic
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