
 



ANKETA 

Otázky pro učitele 

1) Jak jste reagovala, když jste zjistila, že budete v naší třídě učit nebo suplovat? 

2) Jak se Vám v naší třídě učilo? 

3) Budeme Vám chybět?  

Odpovědi učitelů 

1) Byla jsem ráda, protože jako osmáci jste byli snaživí a komunikativní. E. Pišlová 

 

No, byla jsem vykulená, protože to pro mě byla veliká změna. Byly jste moje první 

třída na škole a měla jsem s vámi velké starosti. M. Součková 

 

V té 5. třídě jsem vás neznala, ale postupem času jsem si na vás hodně zvykla. 

Suplovat nechodí nikdo rád, ale do vaši třídy jsem chodila radši, než na první stupeň, 

tam to s nimi totiž moc neumím. A. Banghová 

 

2) Upřímně můžu říct, že čeština se u vás učí docela dobře. Někteří z vás už se konečně   

začínají chovat jako deváťáci, tj. jako budoucí studenti. P. Fialová 

 

Byli jste trochu línější třída, ale učila jsem u vás ráda. D. Tejnská 

 

Když jsem nastoupila jako učitelka na tuto školu,tak vy jste akorát končili 6.ročník. 

Převážná většina z Vás na mě působila zodpovědným a pečlivým dojmem. Nevím, 

jestli jste se tak změnili Vy, nebo já jsem Vám tak polevila, ale teď bych opravdu stěží 

hledala ty pracovité dětičky,kterými jste byli v 6.ročníku ☺. Za to jste ale mnohem víc 

komunikativní, než jste byli, což pro mě je pozitivní vlastnost, teda pokud to 

nepřejde do stádia,  kdy se cítím jako krotitel zlé zvěře (a i to se občas stalo) ☺ ☺ ☺. 

Hodiny ve Vaší třídě byli fajn, ale možná jsem u Vás raději učila fyziku než 

matematiku, protože tam byl větší prostor k diskuzi. I.Drozdová 

   

3)   Určitě budete na škole chybět jako každá končící 9.třída, ale protože už jste velké slečny             

a velcí mládenci, kteří už potřebují (a chtějí) trochu jiný způsob vzdělávání, neý je na základní 

škole, platí i u vás…”V nejlepším se má skončit”… a doufám, že se na nás ve svém volnu rádi 

přijdete podívat. I. Mazgalová 

 

Určitě si na vás vzpomenu, hlavně na některé výrazné osobnosti vaší třídy?! Budu Vám držet 

palce v dalších studiích. P. Fialová 

 

SPECIÁLNÍ OTÁZKA PRO ŘEDITELKU ZŠ T.G.M. 
Jak často jste slyšela negativní zprávy o naší třídě oproti 9.A? 

Raději poslouchám zprávy pozitivní a snažím se negativní hned po vyřízení raději 

zapomenout. Myslím, že to byla remíza. D. Kolomazníková 
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KKKKŘÍŽ O V K AÍŽ O V K AÍŽ O V K AÍŽ O V K A     

V TAJENCE VYJDE TŘÍDNÍ HLÁŠKA: 

Další hlášky třídy: 

Skoro                                              Kompyyy                              To jsme se neučili 

Hej, Pablo                                      Dej mi napít                         My za to nemůžeme 

Už jdeeee                                      Já si jenom kousnu              Sranda, né? 

Cože, my píšem?                          Tohle jsme si nepsali            

 

    1)            

    2)            

   3)               

      4)          

   5)               

 6)                  

     7)          

            

 

1) Nejchytřejší holka ze třídy (bydlí daleko) 
    

 

2) Třídní matematický génius (má dlouhé 
vlasy, kluk)  .  

 3) Má ráda koně a bydlí na náměstí .     

 4) Rád lyžuje, bydlí na Záskalí.      

 5) Spí na lavici a rád hraje na piano.     

 6) Kačka z 9.B má příjmení       

 

 
7) Má rád turistiku, bydlí na Záskalí 
     




