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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 (102) 93.58%

Ne (5) 4.59%

bez odpovědi (2) 1.83%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 2. Zaujala Tě letošní častoboř ETNO ve srovnání s jinými Častobořemi ?

více (36) 33.03%

stejně (49) 44.95%

méně (23) 21.1%

bez odpovědi (1) 0.92%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 3. Označ z nabídky nejvýše 2 stanoviště, která tě zaujaly v celém přírodovědném Učení.

tajemství pod mikroskopem (26) 23.85%

sběr a určování přírodovědného materiálu
(9)

8.26%

výrobky (23) 21.1%
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kartonové výstupy (19) 17.43%

přírodovědný kvíz (11) 10.09%

sledování počasí (5) 4.59%

Kimova hra (31) 28.44%

orientační běh s otázkami (31) 28.44%

pokusy s půdou ( 8.roč ) (6) 5.5%

doplňkové sportovní aktivity (36) 33.03%

(výběr více odpovědí)

 

| 4. Co se ti nejvíce líbilo v programu letošní Častoboře? Označ z nabídky nejvýše 3
možnosti.

bobřík (79) 72.48%

hajný Votruba (14) 12.84%

některé úkoly v přírodovědné Častoboři (27) 24.77%

orienťák s poznávačkou a úkoly (33) 30.28%

rybář Hončík (5) 4.59%

táborák (70) 64.22%

všechno jako celek (20) 18.35%

vůbec nic (3) 2.75%

něco jiného ( pak to tedy doplň v další
odpovědi ) (7)

6.42%

(výběr více odpovědí)

 

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

Ano (64) 58.72%

Ne (42) 38.53%

bez odpovědi (3) 2.75%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 7. Příští učení v přírodě bych raději ...

klasické, po jednotlivých předmětech (12) 11.01%

projektové ( jiné než letos) (48) 44.04%

mám ještě jiný nápad ... v další odpovědi
uveď jaký (18)

16.51%

bez odpovědi (31) 28.44%
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(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 8. Letošní program Častoboře byl ...

zajímavý (35) 32.11%

poučný (26) 23.85%

zábavný (31) 28.44%

nudný (14) 12.84%

bez odpovědi (3) 2.75%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 9. Máš nějaký nápad pro zlepšení náplně na Častoboři ?

Ano (30) 27.52%

Ne (74) 67.89%

bez odpovědi (5) 4.59%

(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.

Jinak nic

všechno

Líbylo se mi vše.

mě se líbilo všechno...

Mě se líbilo počasí a docela dobře tplá voda v řece.

lodičky

Líbilo se mi všechno.

koupání

Přednáška hajného (votruby)

jak jsme běžely do toho kopce a měly sme tak ty hádanky

víroba hnízd

koupání

KOUPÁNÍ 3KRÁT DENĚ.S PANI UČITELKOU PŠENIČKOVOU.

Líbilo se mi, že jsme se mohli každou chvíli chodit koupat s paní učitelkou Pšeničkovou. Líbilo se mi, že
jsme se víc začli poznávat a komunikovat.

táborák
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plavaní

Koupání a lodičky

nic

koupani

všechno

jinak všechno ale nejvíc Táborák :)

koupání

koupání

koupání

hlavně že bylo krásné počasí a mohli jsme se koupat:)

bylo krasné pocasi a koupali jsme se

hry

pádlování

táborák

sportovní aktivity,fotbal-9.roč vs učitelé

V letošním progrmu se mi líbilo všechno

Sportovaní a voda a další věci.

jak jsme chodili v holinach

navstevy a hlavne vyrobky byla to fakt sranda a este hledani cisel na stromech.byla to sranda me to
fakt bavilo!!!

volno a hlavně nádherné počasí a koupání

lodičky

Koupání

Připravování scénky na táborák.

Tak všechno bylo to zábavné a krásné.

vecer jsme si mohli delat co jsme chteli

sranda s klukama a holkama

všechno

koupání v řece,polední klid

byla nudda

Líbilo se mi,že jsme pracovali ve skupinkách,vymysleli jméno skupinya měli své skupinové portfolio.To
bylo super

Lodičky,Polední klid

NIC byla docela nuda..

Polední klid,Táborák,Pramice..

tak třeba kopání.. nbo ten běh do kopce ten byl super

lodičky,polední klid

lodičky
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Líbilo se mi z větší části všechno.

lodičky

Líbila se mi celá Častoboř celkově.Bavilo mě všechno nejvíce ,ale asi orientační běh

Překvapení

líbily se mi také pokusy s půdou

Už nic

Líbilo se mi že vyšlo letos počasí a mohli jsme se hodně koupat.Taky se mi líbilo jak sme se celkem
dohodli na táborák,protože to se moc často nestává.

Líbilo se mi, že jsme si mohli zkusit jezdit na kánoích.

Lodičky a kanoe

loďky,koupání

Líbilo se mi,že bylo krásně teplo,a tak jsme se mohli koupat.A opalovat.Dál se mi líbil polední klid.

koupani poledni klid

Hezké počasí Koupání a ten rybář Hončík

koupani,pramice,poledni klid

teplo , koupani , atd

Koupání,Volný čas

nic

Líbili se mi sportovní aktivity.

koupání a bylo to více volnější

NIC

Koupání-možná by mohli být i soutěže ve vodě

---------------------------------------------------------------------------------------

koupani poledni klid

 

 

| 6. Pokud ano, jmenuj alespoň dvě :

nic co bych nevěděl

něco o lese a o škůdcích

o lese a o škůdcích co dělají stromům

no proste jsem o něco chytřejší...

Něco o lese a něco o rostlinách.

že bobřík neni tak strašidelnej
být s holkama ve skupině neni tak špatný

Poznávaní rostlin . kolektivní práce (ve tříde)

poznal jsem nové brouky

Práce s mikroskopem ,nové věci o lesích (kácení, zalesnění atd.)

vím jak se pracuje s mikroskopem
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mikroskopování,nove brouky

práce s mikroskopem, něco nového o lese např. o zvířatech a stromech

bobří není tk stršnej

prace pod mikroskopem, neco o lesich

vym kde se ukrívaj brouci,o škúdcích

naučil jsem se s mikroskopem,spolupracovat

zkoumání pod mikroskopem, sbírání brouků

sledování mikroskopem

orientak s otazkami:tak ruzne

poznala jsem nové živočichy

poznala jsem nové živočichy a rostliny

pozorování žovočichů a poznávání rostlin

ruzny jiny hmyz

nic

rostliny,odvaha

Rostliny a mikroskopování.

nic nic!!!!

naučili jsme se poznávat nové rostliny

Viděla jsem, jak se barví květiny v květinářství a proč se musí kácet lesy.

Když, namočímě květinu do roztoku tak se zbarví podle toho roztoku.Poznáváni rostlin.

naucila jsem se jak vychazet s nasi tridou a s nasi tridnim ucitelem

myslivec a hajný není ta stejná věc,že zrnko pylu není kulaté

Dokážu lépe zkoumat něco pod mikroskopem,dokážu lépe poznat nějaké rostliny nebo
stromy,keře..,myslím že umím i lépe spolupracovat ve skupině,

práce s mikroskopem,poznávání rostlin

poznávání rostlin, práce pod mikroskopem,

přineslo my minimálně 2 které jsem nemněl

dozvěděla jsem se něco nového o lese a o rostlinách.

Už umím změřit výšku stromu a jeho stáří.Vím jaký je rozdíl mezi hajným a myslivcem.

pamatuju si nějaké druhy rostlin.Zjistila jsem ,něco o stromech a jaký jsem strom

nové informace o lese
práce s mikroskopem

Umím zpočítat věk stromu,změřit obvod jeho koruny a změřit jeho výšku .Poznávat různé rostliny

nové info o lese
měření stáří a výšky stromu

vltava meri okolo 423km.

Poznala jsem spoustu nových rostlin a živočichů ve společenství vody.

Naučila jsem se pracovat s mikroskopem.
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Naučila jsem se pořádně pracovat s mikroskopem.

pokusy s půdou, rybaření

Naučila jsem se,jak se zkoumá půda a také jsem zjistila nějaké informace o rybářství.

naucila jsem se chemii a take jsme dali dohromady prirodovedny kviz tak z toho najake veci

Viděl jsem mikroorganismy v kterých se koupeme

veci z prirodovedneho kvizu a z orientacniho behu

rybarina

vodstvo a ryby,poznávání pH

nic

bla bla bla

jak široká je řeka na Častoboři,jaká je půda na Častoboři

Zajímavé přednašky a nektere cinnosti (např.Pozorovoní pod mikroskopem)

neco vic o rybach, pokusz s pudou

-----------------------------------------------------------------------------------------

naucila jsem se chemii a take jsme dali dohromady prirodovedny kviz tak z toho najake veci

 

 

| 7.1 Máš jiný nápad - uveď jaký ...

Žoldácká častoboř

nemám

Vesmír

nn nemam..

Hypííz

sportovní Častoboř

sportovní kurz

Sportovní Častoboř. Více Alternativy (všestranosti)

ufo třeba Častoboř by mohly navštívit ufoni :-D

více sportovní než naučný

historie

NEMÁM ŽÁDNÝ NÁPAD

Spojitost a více zaujmujnout zvířecí Častobor, prostě celé o živočichách v lesích a nasledně.

armádní vícvik

vesmírné

jak se žije v podzemí živočichům

ekosystém vody

žadný

nemám žádný nápad
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Nemám zadný jiný nápad.

Příští učení v přírodě by mělo být zaměřené na zvířata.

stani pod sirakem ,,,,,je to ztabava....hlavne kdyz se nekdo bojiá

Něco na téma hudby... Rock, Metal, Hip Hop, Rap...

nemam

nemám jiný nápad

Nevím,žádný nápad mě nenapadl.

nemám...

Nemám

muzika

téma- sport

trochu vic sportu

zadny

můžeš si dělat co chceš

spíše sportovnízaměření když už jsme v té přírodě . Třeba jede nden sledovat tu vodu a další celej den
sportovat. Prostě zapojit více sport.

Příští rok mě čeká sportovní kurz takže si vybírat nemohu

Jedno téma které by bavilo všechny, nic společného ze školou prostě zajimavé tema.

.......................................................................................

 

 

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

Obytování ve větších chytkách

namám

žádnej vše bylo v pohodě..

více aktivit

více sportu

více......

vice kuriozit

vice zajímavostí

větší chtki

MOHLI BY TAM BÝT SKŘÍNĚ , KOŠTĚ , UKLIZENO, VĚTŠÍ POSTELE.

Chceme větší chatky

zásuvku dát do chatek

více koupání

lepší chatky.

vetsí chatky

vetsí chatky
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když jsme šli s panem Votrubou občas jsme udělali zastávku.Pokaždé jsme stáli na slunci a pak nás
bolela hlava.

elekrika

aby v malych chatkach byla elektrika no vlastne svetlo jinak se mi vsechno libi

není tam elektřina

žádný

Nemam žádný.

ne

Lepší chatky a postele nechci být v malých.

lepsi vcerky a budicky

nevím

Není to jiný nápad,ale více mě bavilo když jsme si vyzkoušeli všechno-jako častoboř 2009,kdy jsme
přecházeli ze stanoviště do stanoviště a měli pokaždé jiného učitele..

sportovní hry

Nevím možná o něco více volna.

Vše je na Častoboři skvělé!Moc se mi letošní Častoboř líbila.

prodloužit večerku :D

žádný...

Žádný

Více individuality s učitelem

Více se věnovat zábavě... ne vědomostem!

VIC
SPORTU

Zajimavější bobříky odvahy, lepší téma např. o zvířatech a lepší představení u táboráků.... zkratka
všechno je potřeba vylepšit

dělat si co chceš

více zaplnit bloky

více sportovních aktivit,třeba i výlet na Albertovi skály

být víc na vodě (loďky)

Zajímavejší temata

žádný

vice sportovnich aktivit...

--------------------------------------------------------------------------------------
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