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Dotazník 
Milá/milý ..............,  

veľmi sa teším, že sa opäť stretneme v škole. Pred tým, než sa ale uvidíme, rada by som sa Ťa opýtala pár 

otázok o tom, aké boli pre teba dni bez školy, čo ti chýbalo, ale aj to, na čo sa najviac tešíš. Tvoje odpovede 

mi pomôžu nachystať náš spoločný návrat do školy tak, aby sme sa všetci v triede dobre cítili a čo najviac si 

to užili.  

 

Ďakujem Ti za tvoje odpovede. Tvoja pani učiteľka. 

               

 

 

1. Ako si zvládol/zvládla obdobie, počas ktorého sme nechodili do školy? (podčiarkni alebo 

vyznač farebne možnosť, ktorú si si vybral/la) 

 

veľmi zle trochu zle  ani zle, ani dobre  celkom dobre  výborne 

 

2. Čo Ti najviac chýbalo počas týždňov, kedy sme nechodili do školy? (podčiarkni alebo 

vyznač farebne možnosť, ktorú si si vybral/la) 

 

a. Kamaráti/kamarátky z triedy 

b. Kamaráti/kamarátky z iných tried v škole 

c. celkovo učenie 

d. konkrétny predmet, napíš prosím, 

ktorý......................................................................................... 

e. pani učiteľka, napíš prosím, 

ktorá...................................................................................................... 

f. nechýbalo mi nič  

g. napíš prosím, čo ti chýbalo, ak to nie je v možnostiach uvedené 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

3. Na čo sa najviac tešíš, keď sa vrátime do školy?  (môžeš vybrať aj viac možností) 

 

a. na kamarátov/kamarátky z triedy, 

b. na kamarátov/kamarátky z iných tried zo školy, 

c. celkovo na učenie, 

d. na konkrétny predmet, napíš jeho názov 

 ................................................................................ 
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e. na konkrétnu pani učiteľku, napíš jej meno 

.......................................................................... 

f. vôbec sa neteším, 

g. napíš, prosím, na čo sa tešíš a nie je to uvedené v možnostiach 

.................................................................................................................................................................................. 

 

4. Čo by si chcel/chcela robiť prvé dni, keď sa vrátime do školy? (Môžeš vybrať aj viac 

možností.) 

a. veľa sa hrať,  

b. byť veľa vonku, 

c. veľa sa rozprávať ( Napíš, o čom by si sa chcel rozprávať.) 

.................................................................................................................................................................................. 

d. hneď sa začať učiť,  

e. napíš, čo by si chcel robiť, a nie je to uvedené v možnostiach. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

5. Ak chceš ešte niečo napísať, odkázať mi alebo nakresliť, môžeš využiť zvyšný priestor 

a ja si to určite pozriem. Ďakujem a už sa na Teba teším! 

 

  

 

 


