
 
 

 

Příloha č. 22: Dotazník k hodnocení celoškolního projektu Den Země 
 
Milí žáci, vyplněním tohoto dotazníku můžete sami výrazně ovlivnit podobu dalšího projektového dne 
na naší škole. Vyplněný dotazník, prosím, odešlete nejdéle do 1 týdne, t.j. do 5. 5. 2010. Děkujeme. 

Vaše škola. 
 
Vyberte vaši třídu ze seznamu: * prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima 1.G 2.G 3.G 1.A 
2.A 3.A 
 

1. Celková práce na projektu nám trvala: *  

 a) 3-5 měsíců  

 b) 1-3 měsíce  

 c) 2-4 týdny  

 d) maximálně 2 týdny  
 
2. A. Při práci na projektu jsem: *  

 a) získal(a) mnoho nových informací a zkušeností  

 b) získal(a) několik nových informací a zkušeností  

 c) získal(a) jen minimum nových informací a zkušeností  
 
2. B. Při prezentaci projektů jsem: *  

 a) získal(a) mnoho nových informací a zkušeností  

 b) získal(a) několik nových informací a zkušeností  

 c) získal(a) jen minimum nových informací a zkušeností  
 
3. Forma projektového dne * (V případě, že máte k formě projektového dne výhrady, nebo vám 
forma nevyhovuje, navrhněte, prosím, jiný způsob realizace nebo prezentace projektů)  

 a) vyhovuje  

 b) vyhovuje, ale mám jisté výhrady  

 c) nevyhovuje  

 Ostatní:  
 
4. Největší přínosem bylo * (lze vybrat více možností)  

 a) získání nových informací  

 b) zábavná forma výuky  

 c) nemuseli jsme se učit klasickým způsobem  

 d) možnost samostatné práce a práce ve skupině  

 e) možnost realizace vlastních nápadů  
 
5. Největším záporem bylo: * (lze vybrat více možností)  

 a) téma projektového dne  

 b) nutnost samostatné práce  

 c) nízká informovanost ze strany učitelů  

 d) nudná forma výuky  
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 e) žádný přínos v osobním vzdělávání  

 
6. Mé osobní zapojení do práce na projektu: *  

 a) aktivní spolupráce v rámci skupiny  

 b) aktivní - vše jsem dělal sám  

 c) pasivní - plnil jsem pokyny, které mi ostatní zadali  

 d) pasivní - nezapojoval jsem se  
 
7. Podpora učitelů při realizaci projektu *  

 a) učitelé nás inspirovali a pomáhali nám  

 b) učitelé naši práci tolerovali a předali nám potřebné informace  

 c) projekt jsme realizovali bez pomoci učitelů  
 

8. Požadovaná spolupráce s učiteli *  

 a) uvítali bychom větší podporu učitelů při práci na projektu  

 b) raději bychom na podobných projektech pracovali bez zásahu učitelů  

 c) současná spolupráce s učiteli je vyhovující  
 
9. Na projektovém dnu se mi líbilo především: (do políčka níže napiš vlastní text)  
 
10. Na projektovám dnu se mi hlavně nelíbilo: (do políčka níže napiš vlastní text)  
 
11. Do tohoto políčka můžete napsat vaše nápady a návrhy, které byste rádi uviděli v 

příštím projektovém dnu.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


