RODIČOVSKÉ dotazníky

CELOŠKOLNÍHO PROJEKTU DŮM

1. Jak jste byli spokojeni s celkovou úrovní prezentací ?
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4. Jak se díváte na způsob rozdělení žáků do věkově smíšených skupin?
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2. Myslíte si, že je práce v projektovém vyučování pro žáky užitečná
1 138 2 7
3. Měla by škola v projektech pokračovat?

5. Co jste při dnešní prezentaci nejvíce ocenili?
zábavnou formu, různorodost, vše, přípravu, kreativitu, nasazení žáků a učitelů, vtip a hravost
celého projektu, nasazení a šíři záběru, znalosti žáků,vtip, hudba, zajímavý přístup a pojetí,
informace, snaha,
snaha žáků se zapojit a trpělivost učitelů to celé připravit, příprava projektu,
prezentace dětí,poučili jsme
se ve spoustě věcí :-), jak byli žáci schopni pracovat a spolupracovat, vtipná forma prezentace,
skvělá
organizace prezentace, souhra kolektiv dětí, přínos pro děti, propojení věkově smíšených
skupin, zapojení všech žáků školy a jejich nadšení pro věc, praktičnost pro budoucí život, děti si
uvědomí, že bydlení je víc
než jen přijít a rozsvítit, nápad a ztvárnění, prezentace předčila naše
očekávání, moc pěkné mikrofony, pěknou organizaci a vystupování žáků, samostatný projev žáků,
mnohdy velmi zdařilý, šikovnost dětí, spolupráce, odborné a vtipné zpracování projektu, smíšené
skupiny, návaznost prezentací – vtip, humor
tento projekt je velký pomocník při výběru budoucího povolání, téma (praktické využití v životě) a
jeho precizní zpracování, samostatné vystupování dětí, snaha žáků i učitelů, zúčastnila jsem se
projektu poprvé,
takže určitě oceňuji, že jsou zapojeny všechny děti, všichni spolupracovali,
zábavné a poučné, snaha, šikovnost, rozvoj komunikace, spolehlivost, sebezdokonalování, nové
vzdělání, kompletně to bylo perfektně zpracované, práce žáků, příprava učitelů PERFEKT, prostředí,
přípravu, vystoupení dětí, zvolené téma
příprava, dobrou pohodu a zájem dětí, nadšení, vědomosti, připravenost žáků, hudební
doplňky, použité materiály, žáky z nižších ročníků, kteří se nebojí mluvit dokáží se naučit
dlouhé texty, vtipné prezentace jsou vždy působivé :-)
6. A naopak, v čem měla dnešní prezentace podle Vás největší nedostatek?
hodně dlouhé, nedokážu posoudit, vše se mi moc líbilo, možná zapracovat na dramaturgii celku,
aby mělo představení větší spád, foto projekce, málo času na přípravu, myslím, že v ničem, málo lidí
na obsluhu
techniky, délka, nedostatky nebyly, možná lepší nápověda :-), přepínání prezentací
v powerpointu přes plochu počítače, žádné nedostatky jsem neshledala, neměla žádný nedostatek,
možná jakýsi nedostatek v tom, pokud některé dítě zapomene text, nemá v tu chvíli žádnou
nápovědu, bylo to moc dlouhé a chvílemi nudné, nejlepší byly zpěvačky, díky nim to bylo zábavné,
nemá nedostatky, neměla žádné nedostatky
neslušné chování jsem nezaznamenala, žádný nedostatek, pokud musím odpovědět, tak možná
delší pauzy před jednotlivými vstupy
Za nejzdařilejší považují rodiče také skupinu ZPĚVÁCI, na dalších místech (do 5.
místa) se v těsném rozestupu umístily skupiny Malby, dekorace vnitřních stěn,
Podlahy, Fasáda a Koupelna (bez odpovídajícího pořadí)

