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2.A - Jana Kopecká    

 Vážená paní učitelko, jak už jsme Vám psaly s holkama v kabinetě, moc děkujeme, že jste nás 

po celý týden nechala nahlížet do Vašich hodin. Váš styl výuky a to jak se k dětem krásně 

chováte, mě moc zaujal. Vaše hodiny jsou organizované, dobře vymyšlené a styl jakým to 

provádíte je dokonalý. Jste na děti milá, ale zároveň umíte zvednout hlas, když je potřeba. 

Děti chválíte, ale i je umíte potrestat. A co je důležité, děti Vás mají rádi. Jen tak dál. Doufám, 

že jednou se přiblížím ke stejné kvalitě, jako je ta Vaše. S pozdravem Gruberová 

 Jste výborná! Moc se mi u Vás líbilo. 

 Dobrý den, i když jsem byla ve Vašich hodinách jen tři dny, velmi mi Vaše taktiky i styly učení 

pomohly a myslím si, že jsem si toho dost odnesla. K dětem máte dobrý vztah a na dětičky 

dobrý vliv. Moc děkuji, za Vaši ochotu odpovědět na otázky. Pokračujte ve své skvělé práci! 

Vendula Poláková 

 Byla jste pro mě inspirací, nezažila jsem takhle zajímavou výuku. Jste sympatická, umíte se 

chovat k dětem, víte jak s nima komunikovat, máte vždy připravenou výuku. Být žákem druhé 

třídy, škola a učení by mě moc bavila. Líbí se mi, jak děti chválíte, pomáháte jim, je výborné, 

že se děti umí samy pochválit. Díky tomuto týdnu a díky Vám, jste mě nabudila a ve mne 

vyprovokovala, že chci opravdu učit a vím, že když školu dostuduji, tak mě práce učitelky 

bude bavit. 

 Jsem moc ráda, že jsem mohla být na své první praxi ve Vaši třídě 2.A. Ve třídě se mi moc 

dobře pozorovalo a Vaše výuka mě velmi zaujala. Hned na první hodině bylo znát, že jste paní 

učitelka s velkou praxí. Třídu máte sehranou a hodinu zorganizovanou. Děti Vás obdivují a 

milují. Vaše vedení hodiny zaujalo i mě a matematické příklady jsem si zapisovala do svého 

sešitu a sama řešila. Jste ten typ paní učitelky, kterou bych chtěla být. Jediné, co mě ze 

začátku překvapovalo, Vaše oslovování Matěje Paška, ale po té mi došlo, že na toto oslovení 

Matěj reaguje a ve třídě jsou dva Matějové. Paní učitelka Markéta, té přeji, aby se pod Vaším 

vedením naučila co nejvíce. A chci ji pochválit za to, jak třídu zvládla, když jste byla nemocná. 

Z páteční hodiny angličtiny jsem byla nadšená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.B – Markéta Vokurková 

 Jsem velice ráda, že jsem mohla být ve Vašich hodinách. Zaujala mě Vaše energičnost a 

zapálenost do této práce. Je vidět, že Vás tato práce baví a také jsem za tento týden viděla 

jak moc Vás rádi mají děti. Pro mě jste úžasná učitelka a tvrdím si říct, že takhle by měla 

vypadat správná učitelka. Doufám, že jsem od Vás něco pochytila a v budoucnu tyto 

zkušenosti uplatním. S pozdravem Škachová. 

 Oceňuji Váš přístup k dětem, neutuchající nadšení, smysl pro humor, energii, kterou vkládáte 

do práce. Vaše hodiny mě opravdu bavily a velmi inspirovaly. Více takových kantorů, jako jste 

Vy. Děti Vás milují. Je vidět, že vazby jsou vzájemné. Líbí se mi, jakým způsobem řešíte 

problém, jak komunikujete s dětmi. Vaše hodiny byly nejlepší hodiny, které jsem mohla vidět 

a to nejen v rámci této školy. Věřím, že Vás tato zpětná vazba motivuje k další práci. 

S pozdravem a poděkováním Lucie ….. 

 Dobrý den, ukázky vašich hodin ve mně zanechaly velmi hluboký dojem. Je vidět, že jste se již 

se svou novou třídou sžila, práce Vás baví a naplňuje. Moc doufám, že nepolevíte a budete se 

tomuto povolání dále věnovat – pro děti jste velkým přínosem. Za sebe mohu říct, že kdybych 

měla na 1. Stupni tak úžasnou výuku matematiky, jako byla ta vaše, mohl se můj vztah 

k matematice utvářet úplně jinak. Celý týden se  mi moc líbil, děti jsou skvělé. , Hodně 

štěstí, nápadů a sil. Štěpánka Horáková 

 Je mi velice líto, že jsem s Vámi a Vaší třídou nemohla trávit i poslední den. Ale i přes to moc 

děkuji za velice inspirativní čtyři dny, které mi byly velkým přínosem. Váš styl výuky nikdy 

nezapomenu a mám ho v hlavě zafixovaný jako – ANO, přesně takhle chci učit. Vaše energie, 

nápaditost, otevřenost a vztah k dětem… já nic takového v jejich věku a vůbec na ZŠ nezažila. 

Věděla jsem, jak učit nechci. Díky Vám teď vím, jak učit CHCI. A za to Vám mockrát děkuju. 

Kateřina ….. 

 Oceňuji Váš přístup k výuce se vším všudy, líbí se mi dynamika vašich hodin, to že vše probíhá 

(alespoň na 1. Pohled) spontánně nic nezanedbáváte (viz. Řešení stížností dětí, jejich zlobení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.A – Ilona Zapletalová 

 Moc bych Vám chtěla poděkovat, za úžasně strávený týden. Hodně se mi líbí Vaše organizace 

hodin, přístup k dětem a především přípravy! Přeji Vám, aby nadšení vydrželo do 

důchodového věku, oni pak ty „úči“ před důchodem „vyčichnou“ a odmítají dělat cokoliv 

navíc. Nezpozorovala jsem nic, co by se mi nelíbilo, nebo s čím bych nesouhlasila. Ještě 

jednou děkuji, Eva Štychová. 

 Máte velice inspirativní způsob výuky. Umíte být vlídná i přísná a co je na to skvělé, že 

dokážete tyto stavy vědomě ovládat. Nevybuchujete v hysterické záchvaty, což je vlastnost 

pro učitele stěžejní. Troufám si říct, že Vaše pojetí výchovy a výuky se blíží ideálu. Nejvíce mě 

oslovil fakt, že neberete chybu jako něco špatného, ale jako způsob dospění k výsledku. 

 Vaše hodiny se mi velice líbily a velmi mi inspirovaly.  Líbilo se mi, jak pracujete s dětmi, Vaše 

přípravy na hodinu, organizace třídy… Skvělé je uspořádání třídy, že děti sedí ve skupinách a 

jsou zvyklé spolu spolupracovat. Je vidět, že Vás práce baví a předáváte své pozitivní pocity a 

energii na děti. Ve třídě panuje velmi příjemná atmosféra. Přeji Vám, ať Vás práce stále baví!! 

 Paní učitelko, neměla jsem na svoje školní léta úplně nejlepší vzpomínky a čekala jsem, že 

tady na kurzu uvidím něco podobného, jako to, co jsem zažila. Vaše třída je ale úplně jiná a já 

po celou dobu jenom žasla nad tím, co všechno jde udělat jinak a lépe. Nejvíc mě překvapilo, 

že děti vyučování skutečně baví a při hodinách jsou motivované a snaží se. Váš pedagogický 

přístup byl velmi inspirující, jsem ráda, že naše první setkání s učitelstvím proběhlo právě u 

Vás. Přeju Vám i nadále hodně energie a nadšení! 

 Hned na začátku musím říct, že z očekávání, které jsem měla, paní učitelka naprosto předčila. 

Nikdy by mne totiž nenapadlo, že mne výklad určený pro pátou třídu tak zaujme a že se mi 

ani při jedné hodině nestane, že bych se nudila. Organizace třídy a výklad paní učitelky a to, 

jak zajímavě látku dětem vykládá je něco neuvěřitelného. Jsem ji moc vděčná za slušnost a 

možnost být v její třídě. 

 Byla jsem moc ráda, že mohu být zrovna ve Vaší třídě. Líbí se mi Váš styl učení a to, jak děti 

vedete k práci ve skupině. Doufám, že se mi naskytne možnost mít Vás ještě další praxi .  

 

5.A - Asistentka Simča  

 Bylo moc fajn nahlédnout do práce s Ondráškem a já jsem ráda, že jste mi to umožnila a 

odpověděla na všechny otázky, které jsem měla. Super zážitek, Děkuji  

 

 

 

 

 

 

 



Hanka Hartychová 3. B 

 Milý přístup k dětem, pohodička v hodinách, jen mi připadalo, jestli jsou důležité otázky dětí 

vždy zodpovězeny? (krásná byla situace s romskou otázkou), ale všimla jsem si,  že při 

vyplňování pracovních listů v prvouce vyvstalo podobných otázek víc a byla by škoda je 

nechat neprobrané. (leč kvůli typu aktivity se k Vám nedostaly). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


