
DOTAZNÍK  pro ŽÁKY k projektu

CO UMĚL DĚDEK, UMÍ TAKY

květen 2012

1. Zúčastnil/a ses projektu ve skanzenu?

ANO 181 NE 60

NÁSLEDUJÍCÍ DVĚ OTÁZKY VYPLNÍ TI, KTEŘÍ SE PROJEKTU NEZÚČASTNILI, DALŠÍ UŽ NEVYPLŃUJÍ:

2. Pokud ses nezúčastnil/a projektu ve skanzenu, mrzí tě to?

ANO 37 NE 23

3. Nezúčastnil/a jsem se z těchto důvodů (zakroužkuj pouze  jednu možnost):

Nechtělo se mi, Měl/a jsem jiné vážné důvody 46 Opravdu jsem šel/šla Prčici 14
byl jsem líný/á. 

VŠECHNY DALŠÍ  OTÁZKY VYPLNÍ TI, KTEŘÍ SE PROJEKTU ZÚČASTNILI:

4. Jak jsi byl/a celkově spokojen/a s projektem CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY? (zakroužkuj jednu 
známku jako ve škole 1 – výborně, 5 – hrůza)

1 108 2 50 3 16 4 7 5 

5. Jak jsi byl/a spokojen/a s prezentací svojí skupiny ve skanzenu?

1 100 2 57 3 14 4 10 5

6. Stihl ses podívat na většinu ostatních skupin?

ANO 151 NE 30

7. Co se ti na projektu nejvíce líbilo, co tě příjemně překvapilo (zakroužkuj maximálně tři možnosti):

počasí 102 občerstvení 34 přímo moje práce ve skupině 35 řemeslo naší skupiny 85

celková organizace projektu 89 účast rodičů 44 mistr naší skupiny 56 můj výrobek 36

příjemní učitelé 1 

8. Co se mělo udělat jinak, co ti vadilo, co se ti nezdálo?(dopiš odpověď)
plusy (nebyly žádané  )
Vše bylo dobré, nic nevadilo, všechno se mi líbilo, nic bych neměnil, strašně se líbilo, vše ok, skvělé, pěkné, 
super, výborné, nemám, co dodat, No, bylo vedro, ale jinak fakt super, velmi fajn… 52x; Bylo vše ok, jen se 
mi nechtělo v sobotu vstávat ; Né, že by se mi něco nelíbilo; Zdálo se mi, že jsem se dobře zapojila; Lidi 
v naší skupině byli moc fajn; Moje babička tam vydržela celý den, nemám, co dodat; Jsem z toho moc ráda;
mínusy:
Projekt se křížil s Prčicí!!!, Nemělo to být v sobotu!, Bylo by lepší, aby nebyl ve stejný den jako pochod, 
Podle mě to bylo vymyšlený dobře až na to, že byla sobota a šla se Prčice,  Nešťastný termín, Sobota! 22x 
Nestihla jsem se kouknout na ostatní řemesla 7x; Zdlouhavé3x; Byla zima v chaloupce 2x; My jsem si 
nemohli udělat svůj výrobek 2x ; Jedna věc mi vadila – nestíhali jsme péct perníky a lidi byli naštvaný 2x; 
Zpěváci jsme mohli zpívat víckrát 2x; Mělo být víc času na podívání se do jiných skupin; Nechtělo se  mi učit 
ty řeči; Až moc času na přípravu; Svíčkaři měli předražené výrobky; Málo času na přípravu; V naší skupině 
jsme mluvili moc potichu, mohli jsme si to líp zorganizovat; Nelíbilo se mi to; Bylo zdlouhavé desetkrát 
odříkávané to samé; Někteří žáci v mojí skupině mluvili potichu; Došly klobásy a bramboráky; U zpěváků 
jsem vystoupila prvních deset minut a pak už jsme tam neměla co dělat, všechna řemesla jsem viděla před 



tím; Občerstvení mohlo být levnější; Bylo to ve špatný den, ale chápu, že jindy se nemohlo; Paní učitelka 
předem dohodla lidi, spíše jim jen oznámila, že budou v její skupině. Ani si nemohli vybrat; Projekty 
v minulých letech byly lepší; Jiná organizace prohlídek stavení. Lidé si chodili, jak chtěli a já neměla skoro 
ani čas na pauzu. Bylo to hodně namáhavé.; Když jsme prezentovali, neměli jsme volný čas; Více dohlížet na 
žáky, bylo vidět, že někteří si dělali, co chtěli; Mrzelo mě, že ty největší a nejtěžší perníky na udělání se 
prodaly!; Přístřešek; Dopoledne jsme se  místo učení řemesla měli podívat po skanzenu na jiná řemesla; Moc 
jsme si nevyzkoušeli naše řemesla a hned tam byli lidi;
ani + ani -  ???
Bylo to celé takové velmi podivné, ale hezké;

9. Co bys chtěl/a vyřídit svému mistrovi? (dopiš své řemeslo a otázku)
Děkuji hodně, velmi, moc, klaním se vám,  díky, mistře! Poděkování „anonymními“ mistrovi 46x; moc se 
nám krajkářka věnovala; Naučil nás moc věcí 3; Mistr byl moc hodný 2; Chtěla bych být pekařka; Kdy jste 
začal plést košíky?; Panu perníkáři, že děkuji za příjemný den; Děkuji za trpělivost hrnčířce; Paní pradleno, 
byla jste moc hodná a bylo to hezké; Děkuju, že umím vyrábět provazy; Pan mistr řezbář si vybral krásné 
řemeslo a já taky; Krajkářka je  moc šikovná; Moc se mi to u vás líbilo; Bavilo mě to!!!; Pane voskaři, velký 
dík!; Práce pradleny se mi líbila, byla s vámi dobrá spolupráce; Fascinuje mě, jak to umíte, kováři!; U 
hrnčířky jsem velice pochopil, oč jde, chci jí tudíž poděkovat; Paní drátenice toho uměla hodně!; Podmalba – 
byla jste strašně hodná; Pan svíčkař má smysl pro humor; To samé jako letos!!!; Děkuju za ten provaz; Mistři 
jsou moc šikovní; Naučil jsem se vykovat hřebík!; Dokáže takové věci, které bych nikdy nedokázala; Děkuji 
za trpělivost; Děkuji paní krajkářce, že mě naučila paličkovat; Zpěváci nic neměnit! Doufám, že se ještě 
někdy potkáme, mistře perníkáři;  Paní přadlena byla úchvatná, pamatovala si nádherné příběhy a balady, 
nejvíc mě zaujala její básnička, ale i pan ředitel měl krásnou básničku; Paní učitelko, děkuju moc za 
paličkování, moc mě to bavilo, projekt byl hezký!;Děkuju moc, že jste mě naučila příst; Doufám, že si to 
s panem sekerníkem zase někdy zopakujeme; Pane kováři, za jak dlouho uděláte hřebík?; Taky vyrábíte, pane 
kováři, vrata? Naše krajkářka byla nejlepší; Paní kuchařko, budeme ještě někdy dělat bramboráky?; Jsem moc 
ráda, že nás pan košíkář naučil plést nejen košíky; Paní učitelko, proč jsme my, zpěváci , vystupovali jen 
jednou?; Ať se vám to mlýnský kolo povede, pomoh bych vám třeba; Se svíčkařem mě to strašně bavilo; Páni 
pekaři, díky, že už to umím; Jak dlouho děláte tesaře, pane tesaři?; Máslař je skvělej; Jste nejlepší řezbář!; 
Paní drátkařka byla úžasná!; Paní přadlena byla k nezaplacení; Podmalba byla zajímavá 2; Panu máslaři 
děkuju za spolupráci, trochu mi pomohl; Moc dobře jste nám to vysvětlili; Pan tesař je moc šikovný; Jak 
dlouho už jste perníkářem?; Já bych chtěl paní hrnčířce vyřídit hlavně svůj dík; Jsem moc ráda, že jsem tam 
byla, hlavně u tkalců; U pekařů mě teda moc nebavilo říkat pořád to samé dokola; Líbilo se mi, jak pan mistr 
uměl vyprávět; Mistr byl příjemný průvodce; Perníky byly dobré; Mistr je borec; Kovář byl dobrej; Tesaři, 
děkuju moc; Páni pekaři, vím vše!; My, hrnčíři jsme byli skvělá skupina!; Jsi borec, košíkáři! Pane svíčkaři, 
bylo to super. Paní učitelka Mašková byla moc hodná. Děkuji jí, jak se k nám chovala. At´ se daří panu 
řezbáři!; Mistr byl maník; Moc děkuji košíkáři; Pan sekerník byl výborný; Jste velmi šikovný mistr; V kolika 
letech jste se naučila příst na kolovrátku?; Tkadlec - se mi to moc líbilo; Děkuji Máslaři (škrtnuto) Děkuji 
Pane Řediteli; Umíte moc hezky vysvětlit podmalbu; hodně jsem se dozvěděl o kovařině; Děkuji paní učitelce 
paličkování, co jste mě naučila; Tkadlena je fakt dobrá, nauřila nás tkát, poradila nám. Děkuji jí!!!; Jsem moc 
ráda, že jste mě nechala ve vaší skupině, jsem moc ráda, že jsem se přiučila lidové tance; Děkuju, že jste mě 
naučila prát. To se mi bude hodit do života; At´ se mu vše povede! Košíkáři; 

10. Jaké hlavní téma navrhuješ pro příští celoškolní projekt?
Sport, Atletika 16x; Zvířata, Zvířata – živá, O zvířatech (každá skupina by měla jedno zvíře)14x; Psi 2x; Ryby 
2x; Koně!!!2x 2. světové válka 7x; Archeologie, Historie(Od pazourku po elektřinu); Doba kamenná, Pravěk 
6x; Historie Hudba 5x; Filmové postavy; Filmy 5x; Moře, Oceány a život v hlubinách moře, Podmořský svět 
4x; Klidně to samé, To samé!!!4x; Budoucnost 2x; 60. léta 2x; Zemědělství 2x; Indiáni 2x; Dámy v sedlech; 
Moc mě to bavilo, ale nic mě nenapadá; Gladiátorská olympiáda; At´ je to hlavně zase venku v přírodě; Něco 
z minulosti; O šatech; Jízda na koni; Moderní doba; Počítače; Sport kolem roku 2005; Je  mi to jedno; 
Příroda; 1.světová válka; Něco v kulturním domě; Cizí země; Mezilidské vztahy; Olympijské hry; Cokoli u 
vody; České zoologické zahrady; Bývalý nábytek; Staré automobily; Auta; Elektronika; Něco jako letošní 
rok; Projekt na zámku; Výměnný pobyt v cizině; Rostliny; Naše hlavní město; Turistické památky; Pohádky; 
Rekonstrukce bitev na Sedlčansku; Volný čas; Slavní lidé; Staré řecké báje a pověsti; Everest; cestování, 
různé země; Nechám to na učitelích; Vůbec netuším, asi něco podobného; V divadle se mi to moc nelíbí; 
Hudba nejen pro talentované, všichni by se vyřádili; Svět; Vesmír; Vývoj lidstva; Něco stejného jako letos; 
Pěvecké hvězdy; Mě baví předvádění. Nějaké hvězdy nebo zpěváky; Příjezd nějakých osobností; Nechám to 
na vás; Co uměl dědek, umím taky!; Budoucnost nebo to samé; Sci-fi Děkuji za vyplnění dotazníku.Jaroslav 
Nádvorník


	NÁSLEDUJÍCÍ DVĚ OTÁZKY VYPLNÍ TI, KTEŘÍ SE PROJEKTU NEZÚČASTNILI, DALŠÍ UŽ NEVYPLŃUJÍ:
	VŠECHNY DALŠÍ  OTÁZKY VYPLNÍ TI, KTEŘÍ SE PROJEKTU ZÚČASTNILI:

