
 

 

 





 

 

 

 



 



 

5  hlasov – podniková ekonomika 

 

Čo by podľa teba mali učitelia na distančnom vyučovaní ZMENIŤ tak, aby ti viac 

vyhovovalo? 

33 responses 

 Nič ma nenapadá čo by sa mohlo zmeniť 

 Na každom niečo iné na niektorých vobec nic 

 menej skúšať 

 vývažiť úlohy..neposielať úlohy tesne pred víkendom 

 odpoved nam na otazky, neignorovat, pustit nas k slovu, pytat sa otazky, nebyt prisny,  

 

 Mali by sa snažiť tému vysvetliť tak že by sme aj z nej niečo mali a nie len aby oni si to 

odučili(česť výnimkám), tiež nie je správny ťah podľa mňa dávať známky za domáce 

úlohy, ak to má motivovať, tak žiaľ nie, ale toto skôr demotivuje vôbec na tu edupage 

sa pozrieť, ak raz niekto nemá vzťah k nejakému predmetu tak by nemal byť nútený 

robit úlohy len kvôli známkam. 

 Zamerať sa skôr na vysvetlenie učiva ako na dávanie domácich úloh  

 Tak aby dobre nás naučili tu danú tému alebo celok učitelia a aby sme tomu pochopili 

a mali dobre známky. 

 Páčilo sa mi, keď nám učiteľka Kožlejová posielala rôzne videá a články k danej 

problematike, ktoré nám pomohli k danému učivu. Napr. pri výpočtu dane z príjmov. 

Alebo rôzne zaujímavé články z forbsu. Pri jazykoch možno nejako zmeniť formu 

vyučovania, pretože je to ťažké vzdelávať sa na diaľku. Pri KCJ sme niekedy ani nestihli 

odpovedať všetci na danú tému, pretože nás bolo na hodine veľmi veľa, z dôvodu 

spájania tried. Avšak je nás veľa aj pri prezenčnej forme. Povinne zaviesť aj video - 

hodiny. Myslím, že by sa zlepšila aktivita žiakov na hodinách.  



 Viac vysvetľovať 

 Hodnotiť spravodlivo, neuprednostňovať obľúbenejších žiakov a rozdávať známky ako 

sa mi páči 

 Určite by mohli dávať viac času počas písomiek. 

 Viac pochopiť žiakov ak niečomu nerozumia a vysvetliť im to znova.  

 Spôsob výkladu témy 

 Niektorí by mohli posielat menej uloh ale inak žiadne  zmeny 

 zadávať úlohy jasne a presne, do určeného termínu 

 Realizovanie sa cez Discord by bolo úžasné a oveľa jednoduchšie  

 menej pisomiek 

 Vyhovuje mi to. 

 Nič netreba, všetko je v pohode. 

 Venovať sa dlhšie jednej látke,predsa je to iné ako v škole  

 Je to všetko okej. 
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A sme na konci. Teraz máš možnosť nám odkázať čokoľvek čo budeš chcieť. 

 

 Ah čo vám poviem. Online hodiny sú zlé ale skutočné ešte horšie. V škole to nedávam. 

Učitelia sú strašne vyberaví a všetko na dú im vadí. Len hádať by sa vedeli. Psychicky 

som na dne. Depresie mám ale až po rokoch zistím že máme školskú psychologičku? 

Prečo nám to nikto nepovedal na začiatku? V škole je zima taktiež. To že žiaci sú 

rovnomerný je podľa mňa zlý prístup. To keby nútili opicu preplávať more a ryby vyliezť 

na strom. Asi tak sú postavené naše skúšky tak neviem či niekto nám prejde ich. 

Nemajte veľké očakávania. Ďakujem. 

 Ďakujem za možnosť vyplnenia tohto dotazníka, verím, že každý z nás ktorý sme ho 

vyplňali tak sme nejakým spôsobom pomohli. Spolu zvládneme dištančné vzdelávanie 

a snáď sa čo chvíľa uvidíme v škole. :) 

 Veľmi rada by som sa už vrátila do školy čo najskôr. 

 Treba len vydržať a bude dobre 😉 

 No fuha nič ma také nenapadá ale dištančné vzdelávanie je celkom fajn nemám proti 

tomu nič ale aj v škole by bolo dobre asi toľko k tomu. Ďakujem za opýtanie :).  

 :) Páči sa mi on-line vyučovanie, až na niektoré predmety, tie by bolo lepšie vyučovať v 

škole aby som chápala učivu. 

 dufam ze sa este raz skola zatvori lebo situacia je vazna a bojim sa tej mutacii nie je to 

sranda. Na prvom mieste je zdravie a nie skola. 

 Obdivujem Vás, že nás naďalej zvládate vzdelávať aj napriek korone a niekedy nášmu 

nezáujmu vzdelávať sa. Verte, že niekedy sa nájdu aj jedinci, ktorí o to majú záujem. 

Prajem veľa ďalších síl :D 

 Láska všetkým 

 Ďakujem za to, že aj v tejto neľahkej dobe sa nám v rámci možnosti umožňujete 

vzdelávať. 

 Mali by učitelia podávať učivo viac zaujímavejšie, ako lem prerozpravať tému a koniec.  

 Kedy sa pôjde do školy? 

 Pekný deň prajem ;D 

 Na online vyučovaní mám rada to, že začíname 2.hodinou a končíme 4. Neskôr si 

urobím úlohy a môžem sa venovať sama sebe alebo svojim koníčkom. Nemusím rano 

skoro vstávať a cestovať plným autobusom do školy. 

 Len tak ďalej :) 

 Poslednú dobu pociťujem zo školy úzkosť a strach, cítim sa osamelo....  

 Chcem opäť dištančné vzdelávanie. 
 

 


