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6. Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že se někdo někomu posmívá?Vyber jednu odpověď.6.  Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že se někdo někomu posmívá?Vyber jednu odpověď.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

že mám velké břicho a že mám zmačkaný sešit.že mám velké břicho a že mám zmačkaný sešit.

Třeba že je někdo ošklivý.Třeba že je někdo ošklivý.

proto že se někdo posmívá někomu kdo je tlustýproto že se někdo posmívá někomu kdo je tlustý

protoze nekdo upadneprotoze nekdo upadne

protože upadneprotože upadne

protože je někdo tlustý nebo protože je někdo tlustý nebo něco neumíněco neumí

v 1 2 3 tříde se mi posmívvali ale nevím pročv 1 2 3 tříde se mi posmívvali ale nevím proč

trochutrochu

nevím nevím ale ale asi asi že se směje že někdo je tlustej že se směje že někdo je tlustej a a tak.tak.

protože jsou chytřejší nebo hloupejší.protože jsou chytřejší nebo hloupejší.

je to třeba kvůli tomu že tady máme asi 6 dyslektiků a dysgrafiků a jednu celkem hodně postiženou holku jménem Vanesa a ta se na většinu dětí z naší třídy během hodiny upřeně dívá aje to třeba kvůli tomu že tady máme asi 6 dyslektiků a dysgrafiků a jednu celkem hodně postiženou holku jménem Vanesa a ta se na většinu dětí z naší třídy během hodiny upřeně dívá a
proto se jí hodně dětí z naší třídy posmívá a já jí spíš vyčítám že by to určitě mohla omezit.proto se jí hodně dětí z naší třídy posmívá a já jí spíš vyčítám že by to určitě mohla omezit.

protože je někdo tlustejprotože je někdo tlustej

je tlustý,pro nic za nicje tlustý,pro nic za nic

    Ano, to se tu stává docela často. Sem můžeš napsat proč:Ano, to se tu stává docela často. Sem můžeš napsat proč:



7. Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že někdo někomu ubližuje?Vyber jednu odpověď.7.  Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že někdo někomu ubližuje?Vyber jednu odpověď.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Od posmívání se strhne bitka.Od posmívání se strhne bitka.

Kluci se perou.Kluci se perou.

kluci se jednou o přestávce škrtili, jeden byl úplně rudý v obličejikluci se jednou o přestávce škrtili, jeden byl úplně rudý v obličeji

Kluci se perou, aby byli prvni a podobne.Kluci se perou, aby byli prvni a podobne.

kluci se peroukluci se perou

Máme zlobivého spolužákaMáme zlobivého spolužáka

Kluci se někdy perou.Kluci se někdy perou.

kluci se najednou začnou hádat a pak začne bitvakluci se najednou začnou hádat a pak začne bitva

protoze nekdo upadneprotoze nekdo upadne

protože upadneprotože upadne

protože se provokujíprotože se provokují

protože nekdo nekomu nelíbíprotože nekdo nekomu nelíbí

spis jaraspis jara

ano ano ale ale jenom jenom kuli blbostem kuli blbostem tak tak nechápu teda pročnechápu teda proč

ale je to spíš ze srandy než ze záměrem někomu ublížitale je to spíš ze srandy než ze záměrem někomu ublížit

    Ano, to se tu stává docela často. Sem můžeš napsat proč:Ano, to se tu stává docela často. Sem můžeš napsat proč:



9. Sem můžeš napsat, z kterého dospělého máš ve škole strach a proč se ho bojíš:9.  Sem můžeš napsat, z kterého dospělého máš ve škole strach a proč se ho bojíš:

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Pani druzinarka Malkova casto krici a me se to nelibi a nedela mi to dobre.Pani druzinarka Malkova casto krici a me se to nelibi a nedela mi to dobre.

paní vrátné a paní vychovatelky Málkové a Vévodovépaní vrátné a paní vychovatelky Málkové a Vévodové

nebojimsenebojimse

nebojí senebojí se

Nebojím se nikoho.Nebojím se nikoho.

nikohonikoho

řediteleředitele

řediteleředitele

nevimnevim

nikohonikoho

nebojím se ho spíš se mi protivý.nebojím se ho spíš se mi protivý.

paní učitelka V. Josková a paní učitelka S. Voralovápaní učitelka V. Josková a paní učitelka S. Voralová

Paní uč.V.Josková,Paní uč.S.VoralováPaní uč.V.Josková,Paní uč.S.Voralová

11. Je  ještě něco, čeho se ve škole bojíš?Pokud ne, přejdi k další otázce.  Pokud ano, sem můžeš napsat, čeho se bojíš:11.  Je  ještě něco, čeho se ve škole bojíš?Pokud ne, přejdi k další otázce.  Pokud ano, sem můžeš napsat, čeho se bojíš:

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

velkých dětí - třeba deváťákůvelkých dětí - třeba deváťáků

bojím se staršího spolužáka, je ze třetí třídy a straší malé dětibojím se staršího spolužáka, je ze třetí třídy a straší malé děti



nene

bojím se parkoviště u školy, že mě přejede autobojím se parkoviště u školy, že mě přejede auto

starších dětí, nevím pročstarších dětí, nevím proč

pana Klepetkapana Klepetka

nebojimsenebojimse

jakub poštolkajakub poštolka

nene

nenínení

Že se nenaučím na test a dostanu 5.Že se nenaučím na test a dostanu 5.

písemekpísemek

nikohonikoho

bojím se před výukou že něco nezvládnubojím se před výukou že něco nezvládnu

Někdy se bojím že něco nezvládnu.Někdy se bojím že něco nezvládnu.

znamekznamek

známekznámek

bojím se trochu tmybojím se trochu tmy

nevimnevim

nuikdinuikdi

nene

bojím se testů,a nečekaních skoušekbojím se testů,a nečekaních skoušek



známekznámek

že v paní učitelce joskové procitnou nadpřirozené síly.že v paní učitelce joskové procitnou nadpřirozené síly.

NENE

nene

jenom stech starsichjenom stech starsich

13. Pokud máš nějakého učite le/učite lku rád(a), sem můžeš napsat jeho/je jí jméno:13. Pokud máš nějakého učite le/učite lku rád(a), sem můžeš napsat jeho/je jí jméno:

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Gabrielu GlosrovouGabrielu Glosrovou

paní učitelka Glosrovápaní učitelka Glosrová

Hana Marková, Jiřina Hučková, Jiřina Novotná-supl, Pavlína MálkováHana Marková, Jiřina Hučková, Jiřina Novotná-supl, Pavlína Málková

pani ucitelka Hana Markovapani ucitelka Hana Markova

Hana MarkováHana Marková

Miroslava BažoutováMiroslava Bažoutová

Mirka BažoutováMirka Bažoutová

Bažoutová MiroslavaBažoutová Miroslava

Iva OšlejškováIva Ošlejšková

Iva OšlejškováIva Ošlejšková

Věra BenešováVěra Benešová

věra benešovávěra benešová



Věra BenešováVěra Benešová

Pan učitel Greyg,paní učitelka Jarošová,Třídní učitelka Málková,a Asistentky ve tříděPan učitel Greyg,paní učitelka Jarošová,Třídní učitelka Málková,a Asistentky ve třídě

craig sturcis,pavlína malková,miroslava bažoutová,věra josková,martin ležák,david kroupacraig sturcis,pavlína malková,miroslava bažoutová,věra josková,martin ležák,david kroupa

craigcraig

pani ucitelka Pavlina Malkova,pani asistentka Ilona Burianová,pani ucitelka Mastilova Mikanova,pan ucitel Craig,pani asistentka Eva Odvarkova,pani ucitelka Věra Joskova,pani ucitelkapani ucitelka Pavlina Malkova,pani asistentka Ilona Burianová,pani ucitelka Mastilova Mikanova,pan ucitel Craig,pani asistentka Eva Odvarkova,pani ucitelka Věra Joskova,pani ucitelka
Daniela Zvolankova , pani ucitelka Miroslava Bazoutova a pani ucitelka Marie PavlickovaDaniela Zvolankova , pani ucitelka Miroslava Bazoutova a pani ucitelka Marie Pavlickova

paní učitelka Pavlínu Málkovou.paní učitelka Pavlínu Málkovou.

paní učitelka Josková je super.paní učitelka Josková je super.

nekterenektere

věra joskovávěra josková

nevimnevim

jsou hodnejsou hodne

AdamováAdamová

sonasona

paní učitelku bibenovou a paní učitelku voralovoupaní učitelku bibenovou a paní učitelku voralovou

paní učitelka Pavlíčková a tdpaní učitelka Pavlíčková a td

Naděžda SmejkalováNaděžda Smejkalová

paní paní učitelka smejkalováučitelka smejkalová

N.Smejkalová a Z.Drápalík.N.Smejkalová a Z.Drápalík.

N.Smejkalová,Z.DrápalíkN.Smejkalová,Z.Drápalík



nerada ležák,ráda Bibenová,nerada ležák,ráda Bibenová,

pana učitele ležáka paní učitelky:bibenovou,pavlíčkovou,mastilovoupana učitele ležáka paní učitelky:bibenovou,pavlíčkovou,mastilovou

paní učitelka M. Bibenová,D. Mastilová-Mikanová,M. Pavlíčková,M. Vomelová a pan učitel M. Ležákpaní učitelka M. Bibenová,D. Mastilová-Mikanová,M. Pavlíčková,M. Vomelová a pan učitel M. Ležák

Paní uč.M.Bibenová,Paní uč. D.Mastilová-Mikanová,Pan uč.M.Ležák,Paní uč.M.Pavlíčková,Paní uč.M.VomelováPaní uč.M.Bibenová,Paní uč. D.Mastilová-Mikanová,Pan uč.M.Ležák,Paní uč.M.Pavlíčková,Paní uč.M.Vomelová

paní učitelka Voralovápaní učitelka Voralová

ne nemámne nemám

pani učitelky:mastilová,bibenovápani učitelky:mastilová,bibenová

pan učitel Ležákpan učitel Ležák

paní učitelku Bibenovou a paní učitelku Joskovoupaní učitelku Bibenovou a paní učitelku Joskovou
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