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Milí žáci,
na Monínci jste vyplnili otázky dotazníku Odyssey, která nám předá zpracované výsledky. V tomto
dotazníku budete odpovídat na otázky vašich ředitelů. Možná, že některé otázky budou podobné, ale to
nevadí.
Těším se na Vaše přemýšlivá a pravdivá sdělení. Za Vaše ředitele škol
Jaroslav Nádvorník

Děkuji vám za vyplnění dotazníku. Přeju úspěšný konec školního roku a hlavně pěkné PRÁZDNINY!

 

Číselný, procentuální a grafický sumář

(Otázek, kde již byly předdefinovány odpovědi)
 

| 01. Takto připravený pobyt, tedy střídání lektorů OSV a učitelů, je dobré uplatnit i v
našem dalším pobytu.

rozhodně je to tak (44) 81.48%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (8) 14.81%

nemohu s tím úpně souhlasit (1) 1.85%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 02. Na Monínec jsem se spíš těšil/a

rozhodně je to tak (35) 64.81%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (15) 27.78%

nemohu s tím úpně souhlasit (2) 3.7%

rozhodně to tak není (1) 1.85%
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nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 03. Stydím se za to, že v naší škole chodím do TIPky (do skupiny reedukační péče)

rozhodně je to tak (0) 0%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (8) 14.81%

nemohu s tím úpně souhlasit (8) 14.81%

rozhodně to tak není (35) 64.81%

nemohu odpovědět (2) 3.7%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 04. Myslím si, že pobyt byl pro mě přínosný

rozhodně je to tak (32) 59.26%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (18) 33.33%

nemohu s tím úpně souhlasit (0) 0%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (2) 3.7%

bez odpovědi (2) 3.7%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 05. Na Monínci jsem se snažil/a pracovat lépe než ve škole

rozhodně je to tak (23) 42.59%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (25) 46.3%

nemohu s tím úpně souhlasit (3) 5.56%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (3) 5.56%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 06. Chování ostatních žáků bylo dobré

rozhodně je to tak (12) 22.22%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (24) 44.44%
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nemohu s tím úpně souhlasit (11) 20.37%

rozhodně to tak není (6) 11.11%

nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 07. Myslím, že jsem udělal v učení během pobytu poměrně velký pokrok

rozhodně je to tak (11) 20.37%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (36) 66.67%

nemohu s tím úpně souhlasit (3) 5.56%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (2) 3.7%

bez odpovědi (2) 3.7%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 08. O pobytu jsem moc rád vyprávět spolužákům ve třídě

rozhodně je to tak (18) 33.33%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (20) 37.04%

nemohu s tím úpně souhlasit (7) 12.96%

rozhodně to tak není (7) 12.96%

nemohu odpovědět (1) 1.85%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 09. Aktivity s lektory mě dost bavily

rozhodně je to tak (44) 81.48%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (9) 16.67%

nemohu s tím úpně souhlasit (0) 0%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 10. I učení ve skupinách mě celkem bavilo
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rozhodně je to tak (33) 61.11%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (19) 35.19%

nemohu s tím úpně souhlasit (1) 1.85%

rozhodně to tak není (0) 0%

nemohu odpovědět (0) 0%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 11. Letošní pobyt byl lepší než na Hrachově (Kdo na Hrachově nebyl, zaškrtne odpověď
nemohu odpovědět)

rozhodně je to tak (20) 37.04%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (10) 18.52%

nemohu s tím úpně souhlasit (0) 0%

rozhodně to tak není (1) 1.85%

nemohu odpovědět (22) 40.74%

bez odpovědi (1) 1.85%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 13. Byl/a bych radši, kdyby příští pobyt byl bez aktivit OSV

rozhodně je to tak (2) 3.7%

ano, s tím můžu částečně souhlasit (1) 1.85%

nemohu s tím úpně souhlasit (4) 7.41%

rozhodně to tak není (39) 72.22%

nemohu odpovědět (3) 5.56%

bez odpovědi (5) 9.26%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

Texty jednotlivých odpovědí

(Otázek, kde bylo potřeba napsat odpověď)
 

| 12. Napiš proč:

protože sme lezli po vysokých lanech

Mnohem lepší ubytovaní a strava

nebyla jsem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2. Základní škola Propojení, Sedlčany- - - - portfolioNET http://propo.portfolionet.cz/index_14709c2d0a0dbada1fedb5a3cdce8e7...

4 z 9 22.11.2010 7:49



ubytování

nebyl

lepčí bidlení ,lepčí prostředí

poznal jsem víc zajímavostí

lepčí bidlení ,lepčí prostředí

protoze tam bylo vic mista a vic legrace

Bylo tam lepší ,proto že tam byly lepší postele,delší peřiny a vařili tam mnohem lépe

az na to zabouchnuti dveri to byla smula .... a nemohli jsme chodit pres silnici .....

poznal jsem další zajímavosti

lepčí bidlení ,lepčí prostředí

lepší ubytování

lepší pobyt

Nemohli sme chodit přes selnici sami do krámku nebylo tam místo(hřiště)na míčové aktivity ve volném
čase

az na to ze se nam zabouchli dvere.... to byla smula.....a nemohli jsme chodit pres silnici....

lepší komunikace a pobyt v apartmánech,

jeto proste lepši.

Lepší ubytování a také jídlo tam bylo lepší a eště bylo lepší prostředí

lepší pobyt

nebyl jsem

ubytování, jídlo

lepší ubytování, jídlo, příroda

lepší ubytování, jídlo, příroda

byla tam lepší příroda a krajina

ubytování, jídlo, okolí

Jeto tam víc moderní

proto ze to mtam bylo mnohem lepsi napr.jidlo a vubec

lepší ubytování,více aktivit.více adrenalinu

lepší ubytování,vynikající strava

lanovka, les, jídlo,ubytování, učitelé

 

 

| 14. Uveď prosím 3 věci, které se ti na kurzu nejvíce líbily (pokud vůbec):

lana vesnice učení

Hry,Volno

hry-volno

hry, savování, učení

aktivity, výlet, savování
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pahorek, lana, bubny

bizoni, jídlo hry s OSV

osv uceni a bizoni

lezení polaně,Buldoci,Vesnice

osv hry učení

bizoni, jídlo ,hry s OSV

hri s odiseou

jízda lanovkou ,lezení po lanech,vilet do lesa

skupinové hry,lana,večerní aktyvity

svoukavani svicek ,hrani na nastroje,lezeni pres sit ,a td

síť,buldoci,lanovka,bizoni,hututu,activity,kris-kros,bomba,kostky,beng,hnodiny s panem
Šibravou,notebooky,HRANÍ NA BUBNY,bylo velice dobré jídlo hlavně řízek,branbory,čaj šťava,

libilose mi vše.

výlet na lanovkách,kolektyv,pokoje,buldoci,hodiny s panem učitelem Šibravou,vesnice,chození po
lanech ,lana ,karty beng,hraní na bubny,hututu,minotaurus

jízda lanovkou,lezení po lavech,vílet du lese

lektoři,sportovní akty

lezení po laně,výlet ,lanovka

lana, bubnování, lanovka

lana, hry, jídlo

lana, bubnování, lanovka

lana, lanovka, bizoni, koníčci

všechno

kamaradi,lektoři,jídlo

Lezení na lanech , vidět bizony , aktivity s odyseou

lana, bubnování, lanovka

lana, bubnování, lanovka

hry, učení, ubytování

prostředí, hry, volno

všechno

aktiviti,pokoje,kamarady

Líbili s mi hry s odesiou a učení

pokoje, jak vářili, a lanovka

hry jidlo pokoj

vše se mi líbilo

vílet lanovkou. hra na buldogy.

OSV,AKTYVITY,

jidlo,osv,ubytovani
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OSV,AKTIVITY,LANOVKA

lana-síť,stavba vesnice, hra buldok

povidani s kamarady,hry,lanovka

hry,noví kamarádi,prostředí

indianske schovky

lanovka,hraní v lese,práce ve skupině

sfoukávání svíček,hraní na schovávanou, výlet do lesa

 

 

| 15. Uveď prosím 3 věci, které ti na kurzu vadily (pokud vůbec):

Učení

nic

nic

nic

nic

spolubydlící v pokoji

uceni

chování náký žků,drahé věci v restauraci,učení

zabouchnuti klici

vadila mi paní učitel Kamila.Byla na pokoj B2 velice zasedlá a velice nás pořád upomínala.

nevadilo mi vůbec nic, bylo to prima

Vadila mi paní učitelka Kamila tak že byla na náš pokoj zasedlá

chování nějakých žáků,učení

nevadilo mi nic

nic mi nevadilo

spolubydlící,

spolubydlící, chování ostatních dětí

krádež peněz

nic mi nevadilo

jarda

nic mi nevadilo

chování Jary

jarda

nic mi nevadilo

některé spolubydlící

nic mi nevadilo

nic
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dešt

uceni ucitele dest

nic

-

-

nic mi nevadilo

nadavky,nebylo tam hřiště

oddělená jídelna,nebylo pořádné hřiště

žadne

žádné nejsou

žádné

 

 

| 16. Myslím, že jsem se při pobytu na Monínci v českém jazyce nejvíce zlepšil v těchto
jevech:

oplnnování i y

Zopakovaní

nic

nevím

nevím

nevím

moc ne

v gramatice

moc ne

ve čtení

Vyjmenovaná slova a slovní druhy

trosku v cteni a jen trochu

vyhledávání v textu,psaní .I.Y.,čtení, doplňování do textu,POZORNOST.

čteni a postřeh

Vyhledávání v textu,čtení,pozornost

postřeh, učení na počítači

pamět,doplnňování měkkých a tvrdých slabik,

nemohu říct

psaní

vyjmenovaná slova

vyjmenovaná slova

orientace

zrakové vnímaní
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ve všem

ano

slovní druhy

orientace, slovní druhy

více věcí

ani ne

a si ička

ne

ano

nevim

NEVÍM

y-i

psaní

slovní zásoba,psaní

nevim

čtení

doplňování i - y
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