
DOTAZNÍK pre VÝBER ŽIAKOV            meno žiaka: ……………………… trieda: ………. email: ……………………………………………… 
 

Tento dotazník sa týka projektu Erasmus+ LO-VE, ktorý naša škola realizuje od 
septembra 2019. 
Napíš aspoň jednu krajinu, s ktorou naša škola v projekte spolupracuje: 
.................................................................................................................  
 
Zakrúžkuj:  Rád cestuješ?  ÁNO    -    NIE    -    NEVIEM 
Si schopný vycestovať aj bez mamy alebo otca?  ÁNO    -    NIE    -    NEVIEM 
Súhlasia Tvoji rodičia s vycestovaním do zahraničia cez školu?  ÁNO    -    NIE    -    NEVIEM 
 
Čo ťa najviac baví, keď ideš s rodičmi na dovolenku? 
Zakrúžkuj: sedieť na pláži, byť v chate, hrať sa dnu, hrať sa von, prechádzať sa, nové jedlo, ísť si pozrieť  
niečo zaujímavé,  stretnúť nových kamarátov, športovať, iné (napíš) :.................................................................  
 
Akú známku si mal z angličtiny na polročnom vysvedčení?  1     -      2      -     3     -     4      -     5 
Chceš si zlepšiť svoju angličtinu?     ÁNO    -    NIE    -    NEVIEM 
 
Si komunikatívny/a?  ÁNO    -    NIE    -    NEVIEM 
Čo Ťa zaujíma na živote detí v inej krajine?  ……………………………………………………… 
Ubytoval by si u seba kamaráta z inej krajiny? ÁNO  -    NIE    -    NEVIEM 
Čo by si cudzincom ukázal v našom meste?  
…………………………………………………………………………………………………….... 
Na aký predmet v škole by si kamaráta zo zahraničia zobral a PREČO?  
…………………………………………………………………………………………………….... 
Aké jedlo by si cudzincom ponúkol na večeru?.....……………………………………………….... 
  
Do ktorých aktivít projektu LO-VE si sa zapojil? Zakrúžkuj alebo dopíš: 
prezentácia školy,  online stretnutia s Fínskymi žiakmi, rozprávka O psíkovi a mačičke, výpomoc počas návštevy 
učiteľov, návrh loga, príprava Adventného kalendára, Aktivity Erasmus Dní, gardening workshop – tvorba 
skalky, bylinková a jahodová pyramída, presádzanie kvetov, čítanie vonku, hodina matematiky vonku, hodina 
angličtiny vonku, hranie detských hier vonku, príprava vianočných pohľadníc pre partnerské školy,                                                      
iné (napíš): ……………….………………………………………………………………………………...…..….. 
 
Prečo máme vybrať práve teba na pobyt do zahraničia? ……………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Si očkovaný/á? 1 ….. 2 …….. 3 dávky 
Si prekonaný/á? Dátum pozitívneho výsledku PCR testu ……………………….. (aby sme mohli vypočítať 
180dní od prekonania). 
 
Zákonný zástupca svojim podpisom potvrdzuje, že SÚHLASÍ s účasťou svojho dieťaťa na ERASMUS+ 
pobyte v zahraničí (Portugalsko, Španielsko alebo Česko). Zároveň vyhlasuje, že si je vedomý možného rizika 
nákazy COVID19 počas cesty, či počas pobytu aj napriek tomu, že dieťa môže byť prekonané alebo očkované 
a aj napriek dodržiavaniu preventívnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca tak nebude viniť školu v 
prípade, že by sa nákaza počas pobytu alebo po pobyte vyskytla.  
 
Bližšie informácie budú odovzdané priebežne a tesne pred cestou.  
                                                            Podpis zákonného zástupcu: …………………..………….. 
 
 


