
Anketa VÝUKA DOMA- VÝSLEDKY 
CELKEM 277 odpovědí 

1. TŘÍDA 

  počet žáků počet odpovědí     % 

1.A 19 10 52,63% 

1.B 19 14 73,68% 

2.A 16 12 75,00% 

2.B 18 10 55,56% 

3.A 21 19 90,48% 

3.B 23 14 60,87% 

4.A 20 19 95,00% 

4.B 21 11 52,38% 

5.A 29 23 79,31% 

6.A 22 20 90,91% 

6.B 25 17 68,00% 

7.A 19 12 63,16% 

7.B 19 13 68,42% 

7.C 19 14 73,68% 

8.A 25 21 84,00% 

8.B 20 15 75,00% 

9.A 21 18 85,71% 

9.B 21 15 71,43% 

ZŠ CELKEM 377 277 73,47% 

 

 

2. Jsi chlapec nebo dívka? 

 

CHLAPEC 144    DÍVKA  133 



 
 

3. Kolik času denně potřebuješ, abys splnil všechna zadání ze školy (online výuka, 

úkoly, komunikace s učiteli apod.)? Poraď se s rodiči 

Asi dvě hodiny   79 odpovědí 

Asi tři hodiny    73 odpovědí 

Asi čtyři hodiny   46 odpovědí 

Neumím odhadnout   29 odpovědí 

Asi pět hodin    27 odpovědí 

Šest hodin a více   12 odpovědí 

Asi hodinu    11 odpovědí 

  

4. Objem školní práce (úkoly, online setkávání, komunikace s učiteli…) mi nyní přijde: 

Tak akorát   195 

Spíše velký     59 

Příliš velký     13 



Neumím posoudit      7 

Spíše malý       3 

 

5. UŽITEČNOST: Školní práce, které se nyní věnuji (plnění úkolů, online setkávání s 

učitelem...), mi celkově připadá: PORAĎ SE S RODIČI. 

Spíše užitečná   160 

Velmi užitečná     63 

Neumím posoudit     33 

Spíše neužitečná     17 

Velmi neužitečná       4 

 

 



6. V jakých činnostech při vzdělávání doma potřebuješ pomoc rodičů, sourozenců či 

dalších členů rodiny? 

 

 

 

 

 



 

 

Myslím si, že vzdělávání doma zvládám. Poraď se s rodiči! Označ na stupnici  od 1 do 10. 

Vůbec nezvládám              Skvěle zvládám 

  1 2 3 4  5      6         7           8                  9          10 

 3(1,1%)      2(0,7%)     6(2,2%)    10(3,6%)     30(10,8%)     24(8,7%)    45(16,2%)   68(24,5%)       59(21,3%)        30(10,8%) 

 



OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Co by ti při vzdělávání doma nejvíce pomohlo? 

Všechny odpovědi - 277, odpovědi nejsou jazykově upraveny 

Kdyby se dávalo více 

matematiky a ČJ a 

méně předmětů, které 

momentálně nepotřebuji 

(např.Chemie,Fyzika,VV

,RJ). mít na ukoly vice casu 

Mít doma učitele z 

daného předmětu. 

Jsem spokojená jak to 

je teď. 

nevím, myslím, že vše 

potřebné mám Nevím 

kdybychom si na google 

ucet mohly ukoly obcas 

řesit spolu více videohodin 

videohodina zatím o ničem nevím Nevim 

kdyby se mi více do 

těch úkolů chtělo 

Nic. Paní učitelka. méně úkolů rodiče 

x 

že ve středu mam 

hotovo a pak už se jen 

flákam Nevím angličtina s výslovností 

Míň učení Lepší vysvětlení mám všechno Nic 

Nevím 

často nerozumím 

zadání Lepší technika. 

Více individuálních 

setkání s učitelkou. 

Společné videohodiny 

odvádějí prvňáčky od 

soustředění, dívají se 

na ostatní děti, řeší 

přepínání mikrofonů. 

Nejlepší jsou 

individuální hodiny, dítě 

se plně soustředí na 

učitelku, nemusí 

přepínat mikrofon, v 

krátké době si učitelka 

ověří, jak dítě čte, 

počítá s píše. 

Skutečná p. učitelka :) 

Hodně nám pomáhají 

on-line hodiny video hodiny 

nic mám vše co 

potřebuji 

... 

Omlouvám se, ale 

nevím. Výklad od učitele škola 

Nic Nevím Byt ve škole více videohovorů 

Nevim nechal bych to jal 

to je. on-line výuky 

abych mohla chodit do 

školy :) Video hodiny 

Nevím 

Bylo by fajn kdyby 

všichni učitelé si zvolili 

jedno místo kam posílat 

úkoly Zvládáme to. Nevím 

Pani ucitelka Nevím 

Více online hodin s 

učitelem. nevím nic mě nenapadá 

Nevim nevím 

Aby mamka nechodila 

do práce. nevím 



Asi nic rodiče nevím 

Řešit víc úloh při 

videohodinách. 

Pomoc mamky 

Více hodin online a 

konzultace s učiteli 

pomůcky používané jen 

ve škole - kostičky ... nevím 

Nevím chození do školi Víc klidu více videohodin 

občas nějaký spolužák rodiče nevím - 

nevim Nevím Výce času na kvízy nevím 

Občasná 

pomoc/vysvětlení od 

mého staršího bratra. Nevím Nevím 

možnost vyúky online s 

učitelem 

více videohovorů, nemít 

úkoly z Pracovních 

činností. Nevím 

víc komunikovat s 

kamarády Nic 

nic 

Výuka s učitelem 

denně.. Stačí 30 min ale 

denni kontakt..ve skole 

se take vidi kazdy den nic víc klydu 

Aby z nějakých 

předmětů nebylo tolik 

úkolů 

on-line výuka 

samostatně s 

vyučujícím Nevím paní učitelka 

Mě to takhle vyhovuje. 

Kdyby to byla větší 

zábava. 

Roztřídit si učivo na 

všechny dny. kamarádi 

výklad látky nic mě nenapadá 

Možná více on-line 

výuky nevím 

- 

samostatná výuka on-

line více času Paní učitelka. 

klidné prostředí nevím Mít na to více času Jít do školy 

nic práce na počítači 

Byla bych raději ve 

škole. Vrátit se do školy. 

Spolupráce ve dvojici. je to dostačující Nevím o ničém 

školní pomůcky, které 

paní učitelka používá ve 

škole 

nic mě nenapadá, vše 

funguje sladká odměna :-) maminka 

Více hodin přes 

hangoust. 

Nic, vše je zajištěno. 

rozvrhnutí času, 

naplánuji si to co každý 

den budu dělat 

Učit se pomocí 

videohovoru s paní 

učitelkou. více videohodin 

více času 

Asi osobní kontakt s 

učitelem, ale to teď 

nejde Nevím Jít už zase do školy. 

Mýt celý den video 

hodiny nevím Chodit do školy jít do školy 

kdyby bylo na edookitu 

více přehledné co jsme 

vypracovaly a co ne 

Zpětná vazba od 

učitelů, jak v daný týden 

pracujeme. NIC nebýt doma 



kdyby učitelé chodili k 

nám domů 

Krátká videa ohledně 

výuky, př. natočit diktát, 

poté natočit odůvodnění 

pravopisu. Nebo zadat 

cvičení z českého 

jazyka a poté provést 

kontrolu. Příklad v 

matematice a pak 

natočit krátké vysvětlení 

výsledku. Dítě si může 

video zastavit, pokud 

potřebuje více času 

nebo se zpětně vrátit. nic Online výuka s učitelem. 

Nám vzdělávání doma 

docela vyhovuje. Syn 

potřebuje asi 

individuální přístup. Při 

domácí výuce se ve 

všem zlepšil. 

kdybych si mohla 

poradit se svými 

spolužáky,jinak než jen 

přes mobil nic Min stresu 

méně matiky :-) Trpělivost 

vysvetleni uciva 

ucitelem pres pocitac nevím 

méně práce 

Myslím, že jsou úkoly 

zadávané tak akorát. 

Občas pomůže 

maminka nebo starší 

sourozenec. Svůj vlastní PC nevím 

Když by mne nikdo 

nerušil 

Míň úkolů z vedlejší 

předmětů. 

Víc kontaktu s paní 

učitelkou. učitel 

všechny úkoly v jedné 

zprávě. Vyhovuje mi 

týdenní plán. Nic nepotřebuju 

Aby byly úkoly zadané 

již v pondělí ráno a 

nečekalo se na ně celé 

dopoledne 

kdyby se nemusely fotit 

úkoly 

všechny úkoly v jedné 

zprávě Nevim Nevím Nic 

více času nebo méně 

úkolů Google Nevím vysvětlení paní učitelky 

Radi a vysvětlování Chodit do školy Mít svůj vlastní počítač. paní učitelka :-) 

Nic 

Aby maminka nemusela 

pracovat :-) nebýt líný Asi kamarádi 

méně úkolů,přehled 

učiva po-pa co každý 

den vypracovat Takhle mi to vyhovuje 

Určitě výklad a v tomto 

mám rád video výuku. notebook 

Nevím Nevím Pani ucitelka Nevím nic mi na tom nevadí 

když něco nevím 

kontaktovat učitele Jídlo nevím online výuka 

více informací o učivu Je to vše v pořádku 

tento způsob vzdělávání 

mně vyhovuje všeho je tak akorát 

kamarádi xx 

více video hodin s 

vysvětlením úkolů na 

daný týden 

Mě to vyhovuje jak to 

bylo do teď . 

Kdyby všechna práce 

byla rozdělena na dny Méně nové látky mít vlastní počítač Učit se až po obědě 



nic Vysvětlení látky 

Kdybychom na každou 

hodinu si volali a učili 

jsme se to s učitelem online výuka 

Nic mi nechybi on-line výuka 

Aby nebyly úkoly 

časově omezená. více video hodin 

setkávání online s 

učitelem a spolužáky - Nevím 

Tišší prostředí pro 

výuku. 

kdybych to mohl dělat s 

kamarádem chybí mi slovní výklad 

Být s celou třídou ve 

spojení Neví 

vice vidohodin víc konzultací s učitelem 

poradit se s 

kamaradama. 

Kdyby mamka 

nemusela do práce 

Časově rozvrhnutý 

režim 

vysvětlování nové látky 

pomocí videa Neumím posoudit Více videohodin. 

Netuším Nic nevím Jit do skoli 

Méně práce. nevím. 

správné zdroje na 

internetu Učitel :) 

nic Nevím takhle mi to vyhovuje 

spíše co mi pomáhá tak 

to jsou hlavně rodiče 

Nic mi nechybí Paní učitelka nevím online procvičování 

počítač a sešity Mít doma učitele. nic mě nenapadá 

Vic se soustředit, větší 

kontakt s učitelkou 

pořádný počítač s 

tiskárnou Lépe zadané úkoly paní učitelka Nepotřebuji pomoc 

kdyby toho nebylo tolik 

vyhovuje mi to tak, jak 

to je víc video hodin 

Kdybych nemusela 

hledat zadání a řešení 

úloh všude možně 

výuka online zatím nic nevím nevim 

Vysvětlení učitelem 

nového učiva nevím Nic nepotřebuji Nwm 

nevím 

mít to delší dobu než 

jen na týden nevím Min úkolu 

Kdyby sme mněli více 

času na domácí úkoly nevím neumím posoudit více onlain hodin 

Všechno jsme na on 

line výuku už pořídili. Vysvětlení Všechno mám. Nevim 

Nevim paní učitelka nic nevím 

 

 

 

 

Které úlohy, cvičení nebo aktivity se ti nejvíce líbí? 

Všechny odpovědi - 277, odpovědi nejsou jazykově upraveny 

On-line testy. prezentace Matematika 

pracovní činnosti, 

tělocvik, matematika 



matematika a zeměpis 

+ jejich dobrovolné 

úkoly, videohodiny s 

paní učitelkou Zrzavou - 

český jazyk Z tělesné výchovy umíme to - pexeso ulohy 

nejake kvízy a doplňovačky Vyrábění a malování matika 

umimematiku.cz Úlohy v Učebně stránky umíme to Matematika 

x zeměpis Jasně určený úkol. 

soukromé videohodiny s 

učitelkou 

Žádné Počítání pod sebou úlohy z matematiky video hodina 

úkoly z občanské 

výchovy jsou fajn, 

protože jsou takové o 

životě. úlohy na PC Přírodopis matematika 

Na pc 

Matematika, prac. 

činnosti. Lehké 

matematika, PL s 

doplňovačkami 

Z matematiky přírodopis online aktivity Aktivity z tělocviku 

počítání, fyzika, chemie 

Úkoly z matematiky a 

češtiny matematika a tělocvik 

úkoly na umíme to, 

prvouka 

Když mám vytvořit 

referát o tom co mě 

baví. Dějepis, umíme to 

Umíme to a online 

hodiny. početní úlohy 

Zeměpis 

Nejvíce se mi líbí 

domácí úkol z hudební 

výchovy s malováním, prvouka matematika 

Matematika, prvouka Na umíme. čj 

Cvičení na 

www.umimeto.org 

Ty nejlehčí němčina matematika umimeto.org 

Kvízy videohodiny Úkoly z Vo, NJ a Z. videohodiny 

Úkoly z cj zeměpis,dějepis český jazyk matematika 

CVIČENÍ NA POČÍTAČI 

PROSTŘEDNICTVÍM 

UMÍME TO prezentace 

Videohovory, občas 

kvízy tvorba prezentací 

dějepis,chemie 

pracovní činosti téma 

Velikonoce Kvízy, testy 

cvičení přes umíme 

to.cz 

umíme to Video hodiny umímeto čj vzory Umíme fakta 

Úlohy z přírodopisu. Prvouka žádná kvízy nebo úkoly 

umíme to Prvouka 

Zadana cvičení na 

učebně,vyrábění 

zadaných úkolů matematika 

přírodověda, hangouts, 

učebna 

Mam rad vse, nejvice 

cteni a prvouka Umíme to Matematika 

když se máme naučit 

něco nového a pošlou 

nám video aplikace Umíme to 

On-line hodiny, protože 

tam nejen vidím mé 

spolužáky, ale taky 

svého třídního učitele matematika 

Když nám učitelé zadají 

prezentace. Ráda je 

vypracovávám. Když tam jsou obrázky. prezentace Matematika 

http://umimematiku.cz/
http://umimeto.org/


Vyhovují mi poslechová 

cvičení. umimeto.org 

Nejvíce se mi líbí 

videohodiny a úkoly z 

angličtiny od paní 

učitelky Mastilové. Paní 

učitelka všechno 

vysvětlí během 

videohodiny a 

nezatěžuje nás tolika 

úkoly. Přírodopis 

program Včelka, volání 

přes hangouts aplikace Umíme to video hovory z učiteli Čecký jazyk. 

internetové procvičování 

např. umíme to 

videohovory, práce na 

webu umimeto Referáty matematika 

matematika PS práce na počítrči pracovní činnosti Matematika 

Vyhledávání informací 

na internetu. umíme matiku Matematika Matematika 

zeměpis, dějepis výtvarka 

HV- zaspívat si 

libovolnou písničku :) 

matematika, pracovní 

činnosi, výtvarná 

výchova - vyrábění - 

bramb. tiskáket, balícího 

papíru, atd 

Úlohy na občanskou 

výchovu. 

nejvíce mne baví 

umimefakta, slepé mapy 

na města Umíme matiku 

různé cvičení na umíme 

to, vyrábění - např. 

figura Morany 

přes umímeto Sciodat, videohodiny UMÍME TO prvouka 

Prezentace umíme matiku umíme to, videohovory Všechny úkoly. 

on-line výuka př. 

umimeto,sciodat,on-line 

hodiny 

Velmi se mi líbí online 

kvízy, které nám učitelé 

dávají na edookit a taky 

se mi líbí online výuka. video hodina Pisanka 

cvičení umíme matiku 

písanka, básničky, 

tvoření, pracovní listy k 

matematice, pokusy, 

prvouka učíme se 

venku, venkovní tělocvik 

pracovni listy nebo 

zadani v ucebnici úlohy z matematiky 

umímeto, prvouka a 

čestina 

nevím,asi to že voláme 

a můžu vidět moje 

spolužáky a kamarády 

shlédnutí videa a práce 

v pracovním sešitě úlohy z matematiky 

online cvičení Vytváření prezentací matematika přírodopis a dějepis 

tělocvik, hudebka, 

čeština, zeměpis a 

dějepis 

Úkoly na počítači v 

aplikaci umíme to. 

Procvičování na 

Umimeto 

procvičování na 

umimeto 

Prezentace Online cvičení Žádné Prezentace 

vlastivěda Google učebna Vytváření prezentací křížovky 

úlohy v počítači Zemepis Dejepis 

Matematika práce v 

pracovním sešitě videohovory 

cvičení na umíme to Úlohy ze zeměpisu práce na internetu 

Z pracovních čiností 

nebo z Vv 

http://umimeto.org/


Český jazyk Kvízy 

Líbí se mi hlavně video 

ukázky protože z 

přednesu mám daleko 

víc než z učení doma. matematika 

Nevím matematika a hudebka Matematika a matemag prvouka a příprava 

kvízy,scio testy 

Asi Výchova k 

občanství, výtvarná 

výchova, hudebka 

psaní do pracovních 

sešitů 

počítání matematiky a 

omline angličtina 

Pracovní listy i zadaná 

cvičení a vyrábění. Vv videohodiny 

čtení, matematika a 

online AJ 

HV Čeština 

tělocvik,mamce 

vyhovuje AJ v prostředí 

hangouts 

Pracování v pracovním 

sesite 

angličtina počítání 

procvičování na 

stránkách umimeto matematika 

český jazyk 

vzdělávací projekt - 

umíme matematiku 

Kdybychom měli hodiny 

s učitely a tu práci dělali 

s nima 

Fyzika, dějepis, 

přírodověda 

Ty co jsou dobrovolné 

Procvičování na 

umíme.to Kvízi na Edookitu. on-line cvičení 

umíme to Prezentace Vytváření dekorace 

Ty, které učitelé zadají 

kreativně. 

Matematika a anglictina on-line výuka Z českého jazyka Vyrábění 

úkoly pro radost Umíme to 

dějepis,přírodopis,země

pis Tvoření,referáty 

web umímefakta nic nic SCIA 

hudebka protoze ji 

nemame Vv,Pč,M asi sciotesty Volani 

Posluchání hudby 

prezentace a psaní 

zápisů matematika Přírodopis - prezentace! 

Umíme česky na tabletu 

i matematiku 

Matematika a angličtina 

na umíme.cz 

líbí se mi úlohy, které 

nezaberou moc čas 

na to neumím 

odpovědět 

Výtvarné a Matematické 

práce nevím úlohy na počítači 

cvičení na počítači - 

umíme to 

dobrovolné Umimeto.org prezentace Učení na Umime to. 

Video hodiny 

Násobení a dělení a z 

českého jazyka písanka 

a psaní cvičení z novým 

výrazy matematika Video hodiny, kvízy 

nějaké práce s formou 

hry Přírodověda doplňuvací úlohy 

Nejvíce se mi líbí ty 

aktivity, které si já sama 

vypracuji a následně 

sama zkontroluji 

umíme to Úkoly na počítači 

on-line testy 

umimeto.org matematika 

kvíz křížovky,doplňovačky Úkoly v učebně Z 

zeměpis, fyzika, dějepis na umime to všechny stejně aj 

http://umimeto.org/


Videohodiny, vytváření 

prezentací, 

vypracovávání 

pracovních listů, 

vytváření zápisků nevím tělocvik prvouka 

Český jazyk, Dějepis, 

Anglický jazyk jak štakš vše 

on line úlohy : 

umímeto.cz , a podobné Vydeovýuky 

Nelíbí se mi poznávání 

kytek video hovory Matematika vše se mi líbí 

pracování v sešitě kvízy kreativní úkoly Tvoření 

prezentace práce na umímeto 

matematika na umíme 

to umimeto-online 

 

Co by si nám rád(a) vzkázal(a) 

Všechny odpovědi - 277 

Větší přípravu na 

přijímací zkoušky. Asi nic Už chci jít do školy. asi nic 

že to dobře zvládáte a 

máme možnost se učit i 

doma 

Ať se Vám nic nestane 

a ať jste zdraví 

´chybí mi kamarádi ze 

třídy že nechci do školy 

nic 

Občas je to lepší ve 

škole. 

Těším se do školy, 

doma je to taky dobrý. 

Všem pevné zdraví, a 

ať se brzo všichni 

sejdeme ve škole. 

Nic. nic 

Přizpůsobil jsem se 

situaci. - 

x Aby jste otevřeli školu 

Pozor ať se 

nenakazíte.� 

někdy ve video 

hodinách při 

zaznamenávání tabule 

není kvalitní obraz 

Asi nic brzy otevřete školu chtěl bych video hodiny ať se všem daří 

Mohlo by být méně 

úkolů Těším se do školy Více online výuk těším se do školy 

Otevřít už školu :) Chci už do školy. Přeji krásný den Někdy toho je až moc 

... Už bych chtěla do školy. nevim 

Stýská se mi po 

spolužácích. 

Nic Je to skvělé jak učíte. 

Chtěla bych jít už do 

školy :-) těším se do školy 

Nejspíše nic. Hodně štěstí všem Přeji pevné nervy. Těším se na spolužáky. 

Nevím Chtěla bych méně úkolů Chci už do školy Už chci do školy. 

Uz se tesim do skoly nic chci už do školy nic 

Asi nic 

chtěl bych už normální 

výuku stýská se mi po škole už aby začala škola :-) 

Že bych byla radši ve 

škole ale že to takhle 

taky jde. A že pro to 

děláme všichni 

všechno, aby to zase 

Celkem se těším do 

školy, doma je nuda a 

nutně potřebuji zábavný 

výklad z dějepisu a 

zeměpisu Nic - 



bylo v pořádku. 

Nic těším se do školy moc mi chybíte nic 

Asi jen to že už se těším 

do školy. méně matematiky 

Občas výce času na 

kvízy 

už bych rád viděl 

spolužáky a paní 

učitelku 

ať jste všichni zdraví 

Tak mi to vyhovuje a nic 

bych neměnil ať to 

takhle jde fál - Nic 

mějte se hezky Těším se na vás 

stýská se mi po 

kamarádech 

už se těším až půjdu o 

školy 

Máte dobrý systém ve 

věcech. Těším se na vás bez komentáře Že se těším 

Společně to zvládneme, 

držte se. 

Jsme v tom spolu a 

spolu to zvládneme. Nevím 

paní učitelka to dělá 

velmi dobře 

radši nic 

těším se na paní 

učitelku 

Pracuji tak, že nejdříve 

řeším všechny úlohy z 

jednoho předmětu a pak 

postupně další 

předměty. K některému 

předmětu se dostanu až 

na konci týdne. Takže 

jsem se chtěl zeptat 

jestli vadí že některé 

úkoly posílám až v 

pátek. těším se do školy 

kdyby nebylo z nějakých 

předmětú tolik úkolů tak 

by to bylo dobré když 

dostáváme z každého 

předmětu 

Jsem rád, že můžu být 

doma. 

Že jste skvělý, jak nám 

pomáháte nic 

Pevné zdraví 

Těším se na paní 

učitelku asi nic Abychom se vrátily 

Schází mi normální 

výuka. těším se do školy 

Chtěla bych méně 

prezentací třeba jednou 

za 2 týdny a ne každý 

týden. Ještě vydržet. 

- nevím 

Těším se až se všichni 

sejdeme ve škole. stýská se mi po škole 

Je už přesný termín kdy 

máme jít zase do školy? 

nemám tiskárnu nešlo 

by to vyplnovat na 

počítači 

Brzy na viděnou ve 

škole. Poděkování učitelum 

že se to dá i doma 

zvládnout 

Ať jsme všichni zdraví a 

brzy se sejdeme ve 

škole. 

chci do školy za 

kamarády že už chci do školy 

Chybí mi třídní kolektiv. - 

Chci jít do školy a učit 

se tam. nic 



ve většině případech 

vše zvládám 

byla bych ráda kdyby 

jsme dělali více věcí na 

umímeto 

Je teď zrovna těžké 

obdoví ale nezbývá nám 

nic jiného než to vydržet Ať jste zdraví! 

Domácí výuku zvládám. 

Ať to teď všichni 

vydržíme Je mi smutno po škole 

Já nic, ale tatínek by rád 

vzkázal, jestli myslíte 

vážně tuto anketu? 

Opravdu? Pro děti od 6-

ti let? 

už se těším do školy chci do školy 

UŽ JSEM DLOUHO 

DOMA. 

Je to tak dobré,ale 

těším se do školy. 

Více videohodin 

Doufám, že budeme mít 

šanci se s vámi 

rozloučit. 

Doma to zvládám, 

pracuji s kamarády 

online. Nic 

jestli by nešlo udělat 

edookit přehlednější 

jelikož když příjde 

zpráha od 

učitele/učitelky (do 

hodnocení) že jsem 

neměla úkol je hezké 

upozornění ale nevím 

jaký úkol jsem 

nevipracovala. 

Moc se těším za paní 

učitelkou a paní 

učitelkou z družiny a za 

kamarády dobrí den už se těším do školy 

abyste nám nedávali 

hodně úkolů 

mohli byste si uvědomit 

že nikdy toho je i na nás 

moc,myslím že se za 

chvíli zblázním,pořád 

jen doma řešíme 

školu,jsem ve stresu,od 

rána do večera se 

bavíme jen o tom že 

nedávám školu a že 

nepomáhám doma,tak 

ráda bych chodila do 

školy ikdyž mě to dost 

často tam nebavilo a 

nesnášela jsem to učení 

na písemky bylo to 100x 

lepší než takhle 

doma,jinak si vás jako 

učitelů vážím snažíte se 

nám pomáhat a 

komunikovat s námi nevim těším se do školy 

Myslím si, že naše škola 

má toto vzdělávání na 

výbornou. 

Snad se brzy vše vrátí k 

normální výuce. 

Chtěl bych vidět 

kamarády. Chci do školy. 

ať se vám vyhne korona 

Úkoly jsou zadávané tak 

akorát. 

Jsem moc ráda, že 

několikrát týdně vidím 

paní učitelku a můžu s 

ní mluvit. Jen mi už 

chybí ostatní děti. 

domácí škola se mi líbí 

a chci ji mít ještě dlouho 

méně práce a míň 

videohodin Přeji hezký den Nic Nic 

Míň videohodin Že mi chybíte Nic snad se brzy uvidíme 



už bych šel rád do školy Min ukolu Nevím 

ať se brzy setkáme ve 

škole 

těšim se na prázdniny Chtělo by toho míň Zdravím všechny učitele Nic 

nic 

Učitelé by žákům neměli 

dávat tolik učení 

najednou. 

jsem rád že se aspoň 

můžu vzdělávat z 

domova DĚKUJI nezvyšovat úkoly 

A biste byli zdraví 

Už se nemůžu dočkat, 

až půjdu do školy. Nic. nevím 

Nic Že se to dá zvládnout 

Už se těším do školy 

doma se nudím výce online výuky 

děkujeme učitelům Ja uz chci do skoly. 

už bych chtěla jít do 

školy 

těším se do školy na 

své kamarády 

Nevím Nic 

takto nastavené 

vzdělávání se dá v 

pořádku zvládnout Nic 

- 

jsme rádi, že se o nás 

staráte chci jít ven ahoj 

Pevné zdraví x nic méně úkolů 

zvládáte to skvěle 

Hodně zdraví, ať se 

zase co nejdříve 

společně setkáme 

Už bych chtela jít do 

školy chybí mi dílny 

Teď si říkám jak to ve 

škole bylo supr Méně úkolů prosím Asi nic. 

Velice si vážím Vaší 

práce, kterou odvádíte. 

nic více on-line výuk Asi nic 

Už se těším zase do 

školy a zatím vás 

všechny zdravím 

Chybí mi nase pani 

ucitelka - Ať jste zdraví Těším se do školy 

mějte se hezky 

mohli by jste dělat 

menší úkoly 

Ať do ve zdraví 

přežijeme. Nic 

nic chci do školy 

Už se těším na 

prázdniny Nic 

nic 

chci více procvičování 

starých látek 

jsem ráda že týdenní 

plány jsou přehledné a 

tak celkově že tuto 

situaci všichni zvládáme Asi nic. 

Nic. Ať jste zdraví. né tolik úkolů 

na to neumím 

odpovědět 

Ubrat z matiky hejneho 

Když potřebuju 

pomoc,jste vždy 

ochotní. 

já bych zrušila úkoly z 

Vv a ostatních 

nepotřebných předmětů 

a soustředila bych se na 

výuku hlavních 

předmětů těším se do školy 

Těším se zpět do školy. 

Tam se dá učivo 

vysvětlit. B Že mi škola chybí. Těším se do školy. 

hodně zdraví Už se těším do školy Vaše práce se mi líbí. Nic 



Asi nic 

Ať to všechno 

vzvládnete. už aby byla škola 

Myslím si, že obecně 

úkoly z výchov jsou 

zbytečné. 

Hodně sil a zdraví ať se 

ve zdraví sejdeme Nic těším se až se potkáme nevím 

nic 

Chtěla bych, aby 

domácí výuka byla 

pořád stejná, jako je teď 

On-line komunikace s 

paní učitelkou a 

možnost vidět se s 

ostatními dětmi přes 

Hangouts je super. Z telecviku 

Úkolů je moc, mohlo by 

jich být méňe. Občas 

přehlédnu kdy je jaká 

online hodina a tak na 

ní nejsem přítomna. abychom se už viděli Že mi chybíte nic 

online výuka, méně 

úkolů doma nic asi nic 

že bych už ráda šla do 

školy 

Tato situace je pro 

všechny velice náročná, 

ale těším se až se 

vrátíme do školy a vše 

se vrátí do normálu. krasný den nevim 

Radši bych chodila do 

školy ale věřím, že to 

zvládneme. 

nevím pevné nervy Baví mě to. 

stýská se mi po paní 

učitelce a spolužácích 

Míň domácích 

zbytečných úkolu 

Aby jsme byli všichni 

zdraví a ať to nějak 

zvládneme. Aby vše bylo jako dříve. Už chci do školy 

Nebuďme pořád na 

počítačích, matiku 

máme pořád na počítači už bych šel do školy 

Buďte všichni zdraví a 

držte se. 

chtěl bych se brzy 

setkat s kamarády 

aby jsme chodili ven a 

snažili se nestýkat s 

lidmi 

děkujeme, za velkou 

podporu, těším se na 

děti 

AŤ SE BRZY VRATÍME 

DO ŠKOLY mam se dobře 

   

Aby učitelé zapřemýšleli 

nad úkolami, které nám 

zadávají. Např. matika: 

máme se připravovat na 

přijímačky a my máme 

skládat nějaké blbosti z 

papíru. To u přijímaček 

budeme skládat něco z 

papíru? 

 


