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poznámka ve škole online

výukový zdroj ve škole online

vlastní tvorba

třeba prezentace, kterou vytvoří učitel



Jaké jsou výhody toho, že se učíš z domova?  

- můžu chodit spát kdy chci a hlavně později vstávat ! později vstávat 

- můžeme si řídit svůj čas, mít přestávku, když potřebujeme

- jsme více s maminkou nebo rodinou pohromadě

- mám víc času na úkoly

- máme méně úkolů než ve škole, šetřím čas na jízdu do školy

- klid a čas na práci

- možnost porady s rodiči, když něčemu nerozumím nebo hledání informací na netu

- zlepšení práce s PC


Jaké jsou výhody toho, když se učíš ve škole? 

- mám ve škole kamarády 
- učím se ve skupině s kamarády 
- Dohlíží na mě paní učitelka, donutí mě něco dělat a více procvičujeme. 
- paní učitelka mi vždycky vše správně vysvětlí, stačí se jen přihlásit 
- ve škole toho dělám o půlku méně 
- nemusím každý den sledovat Školu OnLine 
- pravidelný rozvrh/ rozpis hodin 
- ve škole je na učení lepší prostředí, je jednodussí sedět a poslouchat 
- práce na hodinu je lépe rozvržená 

Co by ti pomohlo, aby ses doma cítil/a při učení dobře? 

- kdyby tady byla paní učitelka 
- kdyby tady byli kamarádi 
- méně úkolů  
- je mi dobře 
- mít svůj počítač 
- kontrola 
- nevím 
- klid, ruší mě domácí prostředí (sourozenci apod.) 

Co ti naopak nepomáhá a potřebuješ to změnit? 

- nic, nevím 
- ruší mě domácí prostředí (sourozenci apod.) 
- Je toho hodně, moc úkolů 
- moc odkazů - některé stránky nefungují 
- Úkoly, u kterých není jasné, co přesně mám dělat. 
- motivace 
- nepsat karanténní deník 

Máš nějaký nápad, co byste za této situace chtěli/mohli podniknout a jak vám v tom 
můžeme být napomocní - třídní učitelka, třídní zástupce, ředitelka školy, někdo 
jiný…? 

- nemám, nevím, asi nic 
- společná karanténa ve škole 
- zorganizovat nějakou soutěž 
- ne, vše děláte báječně, líbí se mi to 
- až to skončí, bude párty ve škole 











Jak bychom ti mohli pomoci, abys byl-a v kontaktu více? 

- nevím 
- skype 
- poslat čas od času nějakou fotku 




Používáte nějaký chat/úložistě, kde sdílíte různé aktivity/nápady, co si počít? 

- nevím, ne, zatim ne 
- whatsapp 
- messenger 
- email 
- instagram 
- discord 

Líbí se ti nějaký způsob komunikace a zadávání úkolů, které pozoruješ u jiných 
škol? Co by se ti třeba libilo, kdyby se dělo, nebo co bys uvítal/a, kdybychom zaved-
li... ? 

- nevím, neznám, nezajímám se 
- takhle je to ok 
- dělají to stejně 
- lepší Škola OnLine, Google classroom nebo dělat videokonference 
- míň úkolů 









Co ti vyhovuje? Co jsme třeba už udělali nebo neudělali a líbilo by se ti zanechat i po 
skončení této situace.... ? 

- nevím, nic  
- víc pracovat s technologiema - zadávat víc online úkoly 
- častěji pracovat doma 
- nedávat tak drsný známky 
- používat google classroom na všechny předměty 
- víc kvízů a her, abychom se doma nenudili 
- častěji posílat tenhle dotazník


