
Dotazník pro rodiče k projektu VESMÍR  
prosinec 2010

Ze 110 rozdaných dotazníků se vrátilo 58, tj 53%…
…(tedy po uzávěrce dalších 11. Ty nejsou zahrnuty v sumarizaci.)

1. Jak jste byli spokojeni s celkovou úrovní prezentací ?  
1  2 3 4 5

39 21
2. Váš názor, zda je práce v projektovém vyučování pro žáky užitečná  

1 2 3 4 5
48 8 1 1

3. Měla by škola v projektech pokračovat?      
1 2 3 4 5

49 7 1 1
4. Jak se díváte na způsob rozdělení žáků do věkově smíšených skupin?

1 2 3 4 5
47 11

5. Jakou formu prezentace projektů preferujete? (prosíme zakroužkujte dvě možnosti)

 forma „konference“ (jako projekt Vesmír nebo Můj kraj – můj svět )
47
 forma „publikace“ (jako např. jeden z předchozích projektů Co v učebnicích nenajdete, Ten 

dělá to a ten zas tohle)
11
 forma „nástěnky“ (jako například předchozí projekt Olympijské hry)

3
 forma prožitku (jako loňský projekt Pionýrská odysea)

53
6. Myslíte, že by žáci měli být za kvalitu své práci v projektu nějak hodnoceni?

1 2 3 4 5
25 9 17 2 5

7. Co jste při dnešní prezentaci nejvíce ocenili?
Snaha žáků 11x; Odvaha veřejně vystoupit, statečnost, překonání trémy 7x; Přednes a projev žáků 
6x; Stmelení dětí různého věku, zapojení všech 4x; Výborná příprava 4x; Pobavení, poučení 
3x;Všichni se moc snažili, poctivý přístup 3x; Vtip 3x; Samostatnost žáků 3x; Spolupráce 3x; 
Různorodost témat, nápaditost 3x; Pěkná připravenost na krátkou dobu přípravy 2x; Velké 
množství informací, jejich získávání 2x; Práce a  nápady učitelů; Souhra vrstevníků a učitelů; 
Lepší než klasické vyučování!; Neverbální projev žáků; Velká pochvala všem; Jen tak dál! Vše 
dostatečné! Nadšení účinkujících a nápady; Vše; Byla propojena fakta a humor; Vše celkem dobré! 
Zábavnost; Ochotná účast žáků; Práci nejmladších žáků; Naučení se textu zpaměti i s cizími 
výrazy; Možná, že vzejde z Vaší školy budoucí astronom; Šikovnost; Běžné hodiny nemohou dát 
tolik informací a zkušeností; Mluvení na mikrofon; Schopnost naučit se něčemu novému; Všechny 
děti jsou šikovné a snaživé; 
8. A naopak, v čem měla dnešní prezentace podle Vás největší nedostatek?
Odcházení,přicházení nových návštěvníků během představení a rušení během vystoupení 3x; Délka 
2x; Málo času na přípravu projektu 2x; Špatně větraný sál; Zameškané vyučování; Uvítala bych 
více odlehčení – humoru; Neohleduplnost posluchačů; V některých prezentacích chyběl mikrofon; 
V počasí; 

9. Jaké téma (nebo způsob zpracování)  Vám na dnešní vědecké konferenci citelně chybělo?
Nechybělo nic, dostatečná obsáhlost 11x;Konkrétně probrat dalekohledy; Více o Česku 
(hvězdárny); 

10. Jaké hlavní téma doporučujete pro příští celoškolní projekt?



Světová turistická místa2x;  Česká republika 2x; Úroveň chování dětí na školách – mluva, 
kouření2x; Příroda, ekologie, globální oteplování; Jistě vymyslíte něco zajímavého; Mimozemšťani; 
Jídlo; Památky na Sedlčansku (nejstarší dosud stojící stavení); Můj kraj; Návrat do středověku; 
Scénky z filmů; Naše budoucí zaměstnání; Státy Evropy; Zvyky různých států; První mezi 
prvními; Voda; Sportovní témata; Mapa(globus, světadíly, státy); Tradice, svátky; Já a moje 
zájmy; Já a moje postavení v rodině; Ohrožené druhy; České tradice, pohádky; Profese;  Historie 
(válek a techniky);; Oceány a život v nich; Příroda; Životní prostředí a mezilidské vztahy; Léčivé 
rostliny; Historie ČR; 

11. Za nejzdařilejší prezentace považuji                 (prosíme, zakroužkujte 5 prezentací)
(uvádíme 5 prezentací , které získaly nejvíce hlasů)

 POZDRAV ASTRONAUTOVI
19

 ČÍNSKÝ ZVĚROKRUH
20

• DVANÁCT SLUNEČNÍCH ZNAMENÍ
19

• MOTIVY VESMÍRU V PÍSŇOVÝCH TEXTECH
35

• ARCHA
25

12. Zúčastnil/a jsem se   
                

 první části 9

 druhé části 9

 obou částí 39
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