
    

Dotazník pro žáky_Stubai 2017.docx 

Dotazník pro žáky – Hodnocení Stubai 3/2017 

Zakroužkuj číslici 1 – 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší) 

 

1. Jak se ti líbil pobyt ve Stubai?  ........................................................................................ 1,3 

2. Jak ses ve Stubai domluvil? ............................................................................................. 1,46 

3. Jak se ti líbil program v rakouské škole? ......................................................................... 1,45 

4. Jak se ti líbila návštěva mešity?  ..................................................................................... 1,64 

5. Jak se ti líbila návštěva židovského muzea?  .................................................................. 2,9 

6. Jak se k tobě chovali lidé, se kterými ses setkal? ........................................................... 1,2 

7. Jak se ti líbilo lyžování?  .................................................................................................. 1,1 

8. Jak se ti líbilo plavání?  .................................................................................................... 1,16 

9. Jak jsi byl spokojený se stravováním?  ............................................................................ 1,19 

10. Jak jsi byl spokojený s ubytováním?  .............................................................................. 1,12 

11. Jel bys příště zase?  ......................................................................................................... 1,06 

12. Co se ti líbilo nejvíce? 
12x lyžování, 6x plavání, 3x hřiště, 2x bazén, 2x vše, 2x pension, 2x nákupy, závody, pobyt, 
návštěva rakouské školy 
 

13. Co se ti na programu nelíbilo? 
4x vše se líbilo, 3x málo poledního klidu, 3x židovské muzeum, chyběly skupinové hry, brzské 
vstávání, jednou nejela lanovka, chaos s lyžemi a batohy, ježdění na kotvě, mešita 

 
14. Co bys ještě rád doplnil? 

8x více plavání, byl to dobrý projekt, více odpoledního klidu, učení němčiny, víc hřiště, 
nechávat v úschovně i přeskáče, moci mít u sebe mobil, běžkovat 

 
15. Co ti projekt ve Stubai přinesl do života? Napiš 3 nejdůležitější věci.  

10x kamarády, 6x zážitky, 5x zlepšení lyžování, 3x máme sobě navzájem i jiným pomáhat, 3x 
zkusím rodiče přesvědčit aby sem se mnou jeli, 3x ne všichni se mají dobře, 2x domluvím se 
lépe německy, 2x rakouské děti jsou hodné, 2x jsem odvážnější, 2x víc sportu, 2x musíme 
lyžovat bezpečně, 2x musíme poslouchat, 2x když někdo mluví jinou řečí neznamená to že je 
zlý, zkušenosti, musím si hlídat své věci, nemusím se bát výšky, mám úctu k uprchlíkům, 
Rakousko, krásné hory, přátelství, práce s dětmi, nebojím se odjet daleko od rodičů, 
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samostatnost, umět se vhodně oblékat, dávat na sebe pozor, pomáhat uprchlíkům, 
zkontrolovat zda vše mám, nemusím se bát žížal, závidím jim Rakousko, dobře se tu lyžuje, 
čeština je těžší než němčina, vím jaké náboženství mají židé, musím si vážit toho co mám, je 
důležité se dorozumět, Rakušani jsou dobří v kulečníku, nezneužívat že nám nerozumí, poznal 
jsem opravdové kamarády, chovat se dobře k ostatním 
 

16. Vážím si toho, že mi na tento zájezd finančně přispěla Evropská unie z projektu Erasmus+: 

30x ano 
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