
HODNOCENÍ ŠKOLKY OČIMA DĚTÍ 

Na naše otázky odpovídali na konci školního roku budoucí prvňáčci ze čtyř tříd. 

 

Co se ti ve školce líbilo? 

Co se ti ve školce nelíbilo, co by se mohlo změnit? 

Co ses ve školce naučil? 

 

Honzík:  
Líbila se mi vaflová stavebnice, hry s písmenky a taky interaktivní tabule. Nelíbilo se 
mi, když jsme se s klukama hádali. Naučil jsem se počítat a kreslit pastelkou. 
 
Terezka:  
Líbilo se mi hraní v kuchyňce, že si můžeme kreslit a zpívání. Nelíbilo se mi, jak musíme 
ležet na lehátku. Naučila jsem se stavět stavebnice a taky když se děti hádaly. 
 
Ema:   
Nejvíc se mi líbil malovací stoleček, omalovánky, to, jak si dáváme kroužky na spaní, 
prácička se srdíčkama a metoda dobrého startu. Angličtina se sešitem, taky jak jsme 
seděli na kroužku a celé Červené klubíčko a taky děti a zahrada. Nelíbilo se mi, když 
někdo něco rozbil. 
Naučila jsem se nakreslit sebe – holčičku, vlnky, psát čísla, písmena a taky vypichovat 
jehlou obrázek. 
 
David:   
Líbilo se mi, jak jsme se učili o penězích. Všechno jsem měl rád. Naučil jsem se hodně 
písmenek a čísel. 
 
Klárka: 
Líbilo se mi hraní v kuchyňce. Naučila jsem se, že se nemají děti bouchat. 
 
Ondra:   
Líbilo se mi, jak jsme si přinesli aktovky a to, že jsem tu měl kamarády. Nelíbilo se mi, 
když někdo řekl sprosté slovo. Naučil jsem se anglicky a písmenko Ř. 
Změnil bys, Ondro, něco? Změnil bych to, aby tady bylo více houpaček a ještě jedno 

hřiště na fotbal.  



 

Samík:  
Líbili se mi tady kamarádi. Ve školce jsem se naučil chovat se hezky. 

 

Kryštof:  
Líbila se mi kuličková dráha. 

 

Honzík: 
Líbily se mi hezký hračky, jak vyrábíme, jaké máme hezké téma. Nelíbilo se mi, když 
některé děti vykřikovaly a když někdo zlobil. Naučil jsem se hodně o penězích. O vodě, 
o lidském těle. 
 

Rozárka : 
Líbilo se mi hraní s kamarády, povídání na kruhu, a když jsme hráli společné hry. 
Nelíbilo se mi, když kamarádi ubližovali jiným kamarádům. Naučila jsem se pracovat 
na úkolech 
 
Lilianka: 
Líbilo se mi malování a to, že tady mám kamarádky a kamarády. Malovat jsem se 
tady naučila. 
 
Terezka: 
Těšila jsem se hlavně na kamarády. Nelíbilo se mi sedět u stolečku potichu u jídla. 
 
Maruška:  
Mně bavilo kreslení a naučila jsem se dělat těžké úkoly. Vadí mi, když děti ubližujou.  
 
Ema:  
Bavilo mě hrát si s dětma na rodinu a naučila jsem se různá písmena. Vadí mi, když 
někdo dělá ve třídě rámus. 
 
Agátka:  
Bavilo mě, když ještě chodila moje Terezka (sestra) jak mi četla v čítárně a taky mám 
ráda puclíky (puzzle). Naučila jsem se názvy tvarů. Líbilo se všechno.  
 
Linda:  
Mně se líbil výlet na Veselý kopec, naučila jsem se domlouvat se s kamarády. Vadí mi, 
když se nedodržují pravidla. 
 
Jáchym:  
Mně se líbilo hraní venku a cvičení a zpívání. Naučil jsem se psaní a písmena a čtení. 
Nelíbí se mi nedodržování pravidel. 



Bertík:  
Mně se líbilo ve školce v přírodě, jak jsme hledali kamínky (květen 2019!), naučil jsem 
se počítat a číst. Nelíbí se mi ubližování. 
 
Vojta:  
Mně se tady líbilo, jak jsem si maloval a naučil jsem znát celý kalendář. Nevadilo mi 
nic. 
 
Anička:  
Mně se líbila angličtina. Naučila jsem se spolupracovat s kamarády. Nic mi nevadilo.  
 
Matouš:  
Líbilo se mi, jak jsme s klukama hráli fotbal. Naučil jsem se být sebevědomý, hrát 
fotbal, vždycky doufat ve zlepšení, být rozvážný, statečný, silný, teď už mne nic 
nezaskočí. Moc se mi nelíbí pomůcky, že už všechno znám, vše jsem prošel a 
vyzkoušel, už je všechno stejný. 
 
Tadeáš:  
Mně se líbilo hrát fotbal, jak jezdíme na výlety a tělocvična. Naučil jsem se psát a číst. 
Nevadilo mi tady nic.  
 
Nikolka:  
Mám tady nejlepší kámoše a nejlepší paní učitelky. Všechno se mi tady líbilo a nic mi 
nevadilo. 
 
Viktorka:  
Nejvíc jsem byla ráda v knihovně, kde mi Lucinka četla. Líbilo se mi i Lego. Ráda tady 
tancuju a zpívám. Nelíbilo se mi, když někdo chodil bez dovolení do šatny, do knihovny 
a do pokojíčku. A taky když se někdo bouchne a pere.  
 
Lucinka:  
Těšila jsem se do školky. A že si můžu hrát s kamarádama. V knihovně jsem si ráda 
četla a mohla jsem tvořit. Ve školce se mi líbí, nic bych neměnila. 
 
Terezka:   
Líbilo se mi, jak jsme si hrály v kuchyňce a jak s Lucinkou tvoříme knížky. Neměnila 
bych nic, líbí se mi tady. 
 
Tom:  
Mně nejvíc baví si kreslit a hrát si s kaplou (stavebnice). Ale úplně nejvíc mě bavilo 
hrát si s kamarády. Co mě moc nebavilo, bylo připravovat se do školy a dělat pracovní 
listy.  



 
Bětuška:  
Bavilo mě to, že můžeme dělat hodně věcí a ráda jsem kreslila. Mám tu hodně 
nejlepších kamarádů a moc se mi líbilo, že Janďa s Lenďou (učitelky) pro nás dělala 
spoustu překvapení. Taky se mi líbí, že to tu ve třídě máme hezký a máme tu i krásný 
papír a barvičky na kreslení. Moc mě nebavilo odpočívání, protože už mi nejde spát. 
 
Adélka:  
Mně nejvíc baví omalovánky a chodit na výlety. Baví mě tu kamarádi a nejvíc se mi líbí 
čtení a počítání a ještě mě hodně baví vaření. Při odpočívání se mi líbí písničky, 
protože si při nich můžu odpočinout. Změnit nechci nic, protože se mi líbí všechno, jak 
je to tu vymyšlené.  
 
Barunka: 
Já jsem hodně ráda, že tu mám dobré kamarády. Baví mě malování, pečení a vaření. 
Moc ráda chodím na výlety a bavoly mě předškolácké práce. Nelíbí se mi, když mě 
někdo strká, ale naučila jsem se říct, že se mi to nelíbí. 
 
Karolínka:  
Mně se moc líbilo, jak jsme slavili ve třídě narozeniny a jak jsme s Bětkou tvořily a taky 
jak jsme tu pekli a vařili. Ráda jsem chodila na procházky a super bylo, když jsme si 
zašli i na zmrzku. Ve školce bych nic neměnila, protože jsem tu moc spokojená.  
 
 
 

A jaké jsou vaše vzpomínky na školku ☺? 
 
 
 


