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Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, který se vztahuje k aktivitám učení v přírodě.

Děkujeme za vaše odpovědi.
Vyplněný dotazník odešlete stiskem klávesy Enter nebo kliknutím na OK.
Upozornění: Po odeslání není možné Vaše odpovedi dodatečně změnit.

 

Číselný, procentuální a grafický sumář

(Otázek, kde již byly předdefinovány odpovědi)
 

| 1. Jezdíš rád na Učení v přírodě na Častoboři?

Ano
(počet responsí: 155)

95.09%

Ne
(počet responsí: 3)

1.84%

bez odpovědi
(počet responsí: 5)

3.07%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 2. Jak tě zaujala letošní Častoboř ve srovnání s jinými Častobořemi ?

více
(počet responsí: 85)

52.15%

stejně
(počet responsí: 64)

39.26%

méně
(počet responsí: 6)

3.68%

bez odpovědi
(počet responsí: 8)

4.91%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 3. Co se ti líbilo v programu letošní Častoboře? (Zakroužkuj max. tři možnosti.)
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různé činnosti se třídou
(počet responsí: 17)

10.43%

bobřík
(počet responsí: 96)

58.9%

klaun v angličtině
(počet responsí: 38)

23.31%

táborák
(počet responsí: 94)

57.67%

třídní ohýnek
(počet responsí: 25)

15.34%

lodičky
(počet responsí: 97)

59.51%

lukostřelba
(počet responsí: 39)

23.93%

ruční papír
(počet responsí: 6)

3.68%

stavba domečků
(počet responsí: 32)

19.63%

zkoumání přírody
(počet responsí: 5)

3.07%

všechno jako celek
(počet responsí: 15)

9.2%

vůbec nic
(počet responsí: 0)

0%

něco jiného ( pak to tedy napiš v další
odpovědi )
(počet responsí: 5)

3.07%

(výběr více odpovědí)

 

| 5. Na letošním Učení v přírodě jsem získal nové vědomosti, dovednosti nebo zkušenosti.

Ano
(počet responsí: 141)

86.5%

Ne
(počet responsí: 16)

9.82%

bez odpovědi
(počet responsí: 6)

3.68%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 8. Letošní program Častoboře byl ...

zajímavý
(počet responsí: 41)

25.15%

poučný
(počet responsí: 16)

9.82%

zábavný
(počet responsí: 93)

57.06%
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nudný
(počet responsí: 4)

2.45%

bez odpovědi
(počet responsí: 9)

5.52%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

Texty jednotlivých odpovědí

(Otázek, kde bylo potřeba napsat odpověď)
 

| 4.1 - Napiš, co jiného se ti líbilo v programu letošní Častoboře.

Nic

Nevim

lodičky

Bobřík odvahy

Plavání v řece.

bobřík

nic

táborák. třídní ohýnek. zkoumání přírody. různé činnosti se třídou.

Barušce chutnalo jídlo. Hodné učitelky...xP

Nejvíce se mi líbili lodě.

Koupání v řece Vltavě.

plavani,v,rece.

KOUPÁNÍ,

hri v přírodě

koupání v řece

koupani, pozorovéní mikroskopem, skoumani přírodě

bobřík odvahy

koupání

Koupání v řece Vltavě.

plavání v řece,

koupání,mikroskop

koupani

koupání

KOUPÁNÍ

táborák. třídní ohýnek. zkoumání přírody. různé činnosti se třídou.koupání

mne bavilo koupání

Plavání v řece
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stavění z kamínku

koupání

koupání

dvakrát na lodičkách

koupani

koupani

koupat se v řece.

Koupat se ve vodě.

LODIČKY

uceni v prirode

spaní na palandě

Mně se líbilo jak jsme byli dvakrát na lodičkach.

Také se mi líbilo střílení z luku.Pak se mi líbilo jak jsme zalévali příodniny.

Mne se líbilo jak jsme zalévali různé přírodniny.

Koupani

Koupaní

a jeste se mi libilo jak jsme plnili ukoli ze tridou.

koupaní lukostřelba nacvičování na taborák

lodicky posilani signalu lukostrelba

koupani hra signal pryzkyrice

klacko na pajedlo,koupali,

procházka ke studánce,výrobek z priskyřice

koupali,stavěli hrad

vitvářeli n z pryskyřičníku.

Líbilo se mi když jsme se honili po táboře.Potom se mi líbilo když jsme hráli vybíjenou a hráli jsme
divadlo.

MĚ SE LÍBILO KOUPÁNÍ A VIBIJENÁ.

opékání,prv,studna(klackovo napajedlo),vybíjená,koupání...

prochazka ke studance,lodky,

opejkni burtu,loďk

Mě se líbilo když jsme se koupali tak sme viděli slepíše.

Mě se líbilo když jsme se koupali tak sme viděli slepíše.

mě se hodně líbilo divadélko u táboráku,vybíjená a hra signál!

libilo semi vse

líbilo se mi úplně všecko

odpolední klid

koupání.
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sranda se třídou

jak jsme nasli jahody

koupání

líbilo se mi všechno.

Když paní učitelka spadla do bláta

koupali,stavěli hrad

kdyz muj spoluzak odjel na lodičce

když můj spolužák odjel na lodičce

Libilo se mi vsechno.

náš táborak a pak jak naše pani učitelka spadla do vody

když paní učitelka spadla do bahna.

stavjení domečků v lese

stavjení domečků v lese

bobřík,sranda setřídou,táborák

u žraločí zátoky jsme zbírali jahody (-:

jak jsme zbírali lesní jahody

Táborák.

klaun v angličtině

Plavání

vsechno

vsechno

plavat,lukostřelba.

všechno

Líbilo jse mi všechno

lodicky

lodičky, lukostřelba

lukostřelba

stavění domečků na pláži

luky

rukostreelba

koupání v řece

Vypuštění lampionu.

Vypuštění lampionu.

Bobřík lukostřelba atd......

nevim

Koupání.

Pobyt v chatičce.Koupání.
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koupání

táborák

koupani

klaun v anglictine

koupani

klaun v angličtině

koupaní a krasne počasí....

klan v angličtině

jak jsme chodily na procházky

nic
je to trapný

lukostřelba

koupání krásné počasí

guzužřež

koupání

Také se mi líbil bobřík.

pipa159

třídní hra s morzeovou abecedou.Apísně pro paní učitelky.

táborák

Take se mi libilo koupani :D ♥♥♥

moc se mi líbilo koupání :) :D

také se mi líbili lodě.

Líbilo se mi jak jsme všichni , jako třída spolupracovaly.Myslím si , že jsme se hodně sblížily a to se mi
moc líbilo a zaujalo mě to!

procházky, spaní v chatičkách,

lodičky

polední klid

uklizeni v chatkach,bodovani.

pracovní činnosti

snidane

klaun v angličtině

 

 

| 10. Jaký nápad máte pro zlepšení pobytu v Častoboři ?

Lepší záchody.

zady

Ne

7 dní, Chodit každý den lavat.
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budíček v 10 hodin

Aby tam přijela ségra.

chtel bych tam maminku

zadnej...

Že by tam byl bazén.

ne

Více koupání a her.

nic

o zvířatech

kovboj

o zvířatech

aby byl delší táborák

velké chatky

elektrinu a vesaky

eletriku

DVEŘE,ELETRYKU

vice her

více bobříku

Vice činosti

Více čiností

abi jsme se hodně koupali

hrad na kovboje.

světlo,židle,

jetnakole.

Ježdění na kole.

JEZDIT NA KOLE

chtěl bych mít program kovbojů

beht kolem cstobore

Aby jsme se víc učili v přirodě o broukách.

Aby jsme se víc učili v přirodě o broukách.

Divoký Západ,starověký řím.

nic

nic

aby tam bylo hřiště s prolézačkami

elektrika do všech chatek.

nic

vylepsit chatky
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aby byl kratší polední klid

aby byli větší chatičky.

nevím

floorball

nrvím

nic mě nenapadá

skákat z mola

Aby byli vetsi chatky pro 2 3 4 .

nevim

nic me nenapada

dyskotéka

dyskotéka

opravení chatek,disko

uspořádat diskotéku

lepsi hriste n hri

nic mě nenapadlo

nic

Jako žili indiani.

indian

Spíš bych chtěla větší chatky.

vic skřínek.

nic

zkoumání přírody

vice skřinek

skoumani priroda

mohli by být větší chatky.

mohly by byt vetsi chatky

Nemám žádné zlepšení.

Nemám žádné zlepšení.

Treba zavody v plavani

žádný :P Grrrrr Vrrrrrr adsfh

nic bylo to dobré

upířské téma

zadny bylo to vyborne

nic bylo to dobre

velke chatky!!!!!

postele
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Méně učení

nic

žádný

nic

navrhuji tema sci-fi

delší častoboř

televize a pocitac

delší pobyt,navrhuji téma sportovní

Aby byla Častobor delsi..............................

lepší chatky

djedtzujdtzuetžýuetžzetžu

televize

aby častoboř byla delší

eujhehjeruzheru

Aby byla Častoboř delší..
(aspon týden)

Mohl by být delší.

NICCCCCCCCCCCCCCCCCC.VŠE BYLO VELMI DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBRÉ.

Abi bil budíček v PUL OSME

Mohli jsme mit vetsi chatky ♥

větší chatky :) ♥

chci aby by byla Častoboř delší...

Mě se vše líbilo a nic bych nezlepšovala!

ne

aby se méně chodilo na procházky

Aby se tam mohla vzít zvířátka.

dobrý

vice plavani,fotbal.

Žádný nápad nemám.

brat sedou zvirata

koupání

Aby se tam mohla vzít zvířátka.
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