
 

 

Zpětná vazba – seminář 30.4.2015 
 

1. Zaznamenejte do terče: 
 ♥   jak jsem se dnes při semináři cítil(a) 
 *   jak to využiju ve své praxi 

 !   jak hodně jsem se toho naučil(a) 
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2. Vzkaz lektorkám: 
1) - 
2) I přes značné obtíže se domnívám, že se účastníci nenudili natolik, abyste musely 
ospravedlňovat a omlouvat se za každý zadaný úkol. Snižovalo to mou motivaci. 
Díky za model, který jsem neznal a chci ho využít. Jakub 
3) Děkuji. Téma mi nebylo blízké a pro mě naprosto ne k diskuzi, proto takové 

pocit. Ráda si ale přečtu materiály a naučím se, jak učit děti argumentovat.  Verča 
4) – 
5) I když nám okolnosti nebyly nakloněny, tak jste to zvládly za výbornou. 

Děkuji. 
6) Díky za vše!  
„Stopařův průvodce po galaxii: Sbohem a dík za všechny ryby!“ (řekli delfíni, když 
opouštěli planetu Zemi před zničením. Lidé jim bohužel nerozuměli.) 
7) Bohužel jsem přišla jen na část semináře, ale i tak oceňuji příjemnou atmosféru a 
připravenost lektorek. 
8) Hodina byla velmi pěkná, pouze téma mi nebylo blízké! 
9) – 
10) Děvčata, odhalila jsem dnes díky Vám ten zapeklitý název ARGUMENTAČNÍ 
ESEJ. 
Večer si příjemně užijte!! 
11) Hodina se mi moc líbila, ale zvolila bych jiné téma. 
12) Zvolená metoda se mi moc líbila. Určitě ji ráda využiji. Téma mimozemšťané 

mě moc nezaujalo, ale chápu, že dětem se líbí. Děkuji.  

13) Díky.  

14) Děkujeme a přeji hezký prodloužený víkend!  

15) Holky moc Vám děkuji za příjemné odpoledne!  Petra Hare. 
16) Dnes mi nebylo téma moc blízké. Děkuji. 

17) Děkuji za zajímavý nápad.  Argumentace je důležitá. Byly jste skvělé.  
Hezký prodloužený – zasloužený – víkend! 
18) Je vždy lepší se snažit u žáků, aby měli názor ANO-NE nebo lze tolerovat i 
nemůžu se rozhodnout? 
Co znamená metoda Kostka, Bod zlomu, Poslední slovo patří mně 

19) Děkuji, zase se mi to líbilo.  
20) Nechápu, proč se někteří neuměli odprostit od tématu „mimozemšťané“ (které 
je nezaujalo či přišlo nesmyslné (?) a nechali si odvést pozornost od tématu  
argumentace. 

21) Vysvětlení k ♥, které je na kraji terče: Vůbec to není vaše vina, ale sešla se velká 

únava, roztěkanost z dnešního večerního plánu, rušení rozhlasem…. atd. 
Vám moc díky, přeji příjemné dny a těším se na příště!!! Míla 
22) Markéto, výborně ses poprala se zvýšenou hladinou nepříjemných hluků 

(kromě jiného). Díky moc.  
 


