
5.Chutná ti ve školní jídelně? 

Která jídla máš nejraději: 
Špagety 

Knedlíky, flíčky 

Buchtičky 

Čevabčiči 

Šišky 

Řízek 

Ryba 

Písmenková polévka 

Rajská omáčka 

Těstoviny s mákem 

Svíčková 

Knedlo vepřo zelo 

Kuře s bramborem 

Kaše 

Těstoviny 

Rýže 

Žemlovka, bramborové knedlíky 

Bramborový salát s řízkem 

Uhlířina, palačinky, rajská omáčka 

Plněné knedlíky 

Krupicová kaše 

Kuřecí řízek 

Karbanátek s bramborovou kaší 

Pizza na konci školního roku 

Sladká jídla a jídla s masem 

Bramborový knedlík 

Brokolicová polévka 

Svíčková a řízek 

Fazole a pizza 

Buchty  

Flíčky s červenou řepou 

Knedlíky 

 

Která jídla ti nechutnají: 
Polévka 

Játra a vajíčka (hlavně žloutek) 

Bramborová kaše 

Zeleninový řízek 

Ryba 

Pudink 

Koprová omáčka 

Buchtičky 

Čočka 

Cibule 

Všechny polévky 

Špenát 

Hrachová kaše 



Houbová polévka 

Hrách 

Knedlíky 

Koprovka, polévky a skopové maso 

Koláče, bábovka, krupicová kaše 

Žemlovka 

Zapečená ryba s bramborovou kaší 

Žralok 

Rýže a zapečené těstoviny 

Játra a rýže 

Brambory 

Kuskus 

Šišky 

Fazole 

Houby 

Maso 

 

8. Jsi rád/a, že chodíš do této školy? 
 

Ano, proč: 

* proč:  

 protože je nejlepší a máme dobré výlety 

protože tu mám kamarády 

je to super 

 protože tu jsou děti s kterými se znám od malička 

protože tu mám kamarády a pokaždé se těším na paní učitelku 

máme hodnou učitelku 

je to tu hezké a máme tu nejlepší učitelku na světě 

škola mě baví jen když se učíme 

naučím se spoustu věcí, budu chytrý 

dostávám hezké známky 

je mi tady lépe než v minulé škole 

rád se učím 

 protože tu jsou hodné učitelky a asistentky 

jsou na nás hodní 

 hodné paní učitelky a vychovatelky 

protože tady je mi příjemně a paní učitelka s asistentkou mají super 

hlášky 

je hezky barevná a hodní učitelé 

je tu dobrý kolektiv a většinou hodné učitelky 

nejsou tady starší žáci, kteří by nám ubližovali 

je tady hezké prostředí 

máme to tu hezké a paní učitelky a paní ředitelka jsou milé 

protože tu jsou rybičky 

kvůli úkolům 

 baví mě tělocvik 

  

 



Ne, proč: 

** učení 

 mám potíže s rodinou a jsem samotář a dětem to vadí 

nic mi tu nejde 

 protože děti často mluví sprostě 

protože mě občas kamarádky ve třídě odstrkují 

protože musím brzo vstávat 

   

 

9. Když jdeš do školy: 
 

Mám strach z: 

Z pětky (2x) 

Ze čtení 

Z mých potíží 

Z pololetky 

Z učení 

Z matematiky (2x) 

Z plavání 

Že nemluvíme slušně ani náhodou 

Z testu (4x) 

Že zapomenu 

Že se ztrapním 

 

 

10.  

Co se mi na škole líbí: 
 

Dobré výlety 

Kroužek sportovních her 

Paní učitelka je skvělá 

Interaktivní tabule II 

Dobří kamarádi (11x) 

Knížky 

Relaxační koutek 

Plavání II 

Český jazyk 

Počítače(3x) 

Hodné učitelky (8x) 

Barevná škola 

Chodíme se učit ven (2x) 

Vyrábíme krásné výrobky 

Naše paní učitelka je milá a mám jí ráda 

Že nás paní učitelka něco naučí 

Ředitelka je milá a spravedlivá 

A jsou učitelky a asistentky od toho, že dělají svou práci 

Že se chodí o přestávkách ven 

Vyrábění 



Deskové hry (2x) 

Tělesná výchova (3x) 

Ve škole je to hezké 

Učitelky, asistentky, výlety a kamarádi 

Anglický jazyk 

Ve škole se mi líbí všechno (13x) 

Prostředí třída aktivity 

Je malá a jsou tu dobří lidé 

Všechno, ale nejvíce to, že jsem tu mezi dobrými přáteli 

Třída a učitelé 

Líbí se mi přestávky a hlavně velká 

Koutek, gauč, školní hřiště, altánek 

Bezva třída, bezva škola, paní učitelky 

Matematika a výlety 

Soutěže 

Plavání, bruslení 

Bezvadné učitelky, dozvídám se spoustu nových věcí, bezva kroužky, zajímavé projekty 

Výlety (4x) 

Mořský svět 

Líbí se mi, že tady je ticho 

Školní hry a veselá farma 

Sedací vaky 

Že se učíme 

Výlety, bruslení 

Líbí se mi učitelka a asistentky 

Matematika (4x) 

Třída a družina a kamarádi 

Mám tady kamarády, jsou na mě hodní, školu mám ráda 

Obrázky ve třídě 

Sport  

Hrát si 

Tabule, obrázky i třída 

Paní učitelka, sportovky a tělocvik 

Sportování, hudebka, čeština 

Přestávky, tělocvik, výtvarka a sportovní kroužek 

Slabikář 

Lumpačit s kluky v tělocvičně 

Spolužák a box 

 

 

 

 

Co se mi na škole nelíbí: 

 
Spolužák (3x) 

Sprostá slova 

Učení 

Písanka 

Chodit na obědy (2x) 

Když se spolužák pere (2x) 



Když se kluci perou (2x) 

Opisování (2x 

Ubližování 

Křičení (2x) 

Družina 

Některé obrázky ve škole 

Dvojka 

Škola 

Když si někdo nadává 

Že se tady mluví sprostě 

Čtení 

Hnízda 

Nelíbí se mi hluk o přestávce 

Nelíbí se mi, jak si mě nevšímají 

S novým učitelem plavání je to těžké, a přestalo mě to bavit. Jsou moc oškliví na všechny 

děti 

Že mě občas kamarádky ve třídě odstrkují 

Chození na obědy až do školky 

Když mě spolužák mlátí a ukazuje prostředníček 

Některé chování dětí 

Necítím se nejlépe kvůli pár žákům 

Hra na bitvy 

Že všichni mluví neslušně 

Že naše třída je hlučná a plavání 

Nelíbí se mi, že je to těžké a plavání 

Že jezdíme na plavání a neděláme tam nic jiného, než že plavem 

Že jezdíme na plavání 

Někteří spolužáci, třída, angličtina 

Ve škole se mi nelíbí, když mě na plavání kopou 

Pololetky a testy 

Nelíbí se mi, že se o mě spolužáci příliš starají 

Štve mě, že jsme tu jen do páté třídy a ne do deváté a že tu nejsou pořádní kamarádi. 

Že nemám kamarády, že mě bolí hlava z učení, že dostávám často za 3 a máme pololetky 

Někdy spolužák zlobí 

Že jezdíme na plavání, protože tam na nás řvou 

Když někdo zlobí 

Řvaní dětí 

Plavání 

Porušování pravidel v koutku 


