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1. Co se mi nejvíc líbilo:   
- Že můj úkol zvládla většina družstev. 
- Jak moji spolužáci byli převlečeni do pohádkových postav. 
- Líbilo se mi to celé. 2x 
- Kostýmy 3x 
- Že jsme se neučili. 3x 
- Že jsme připravovali pohádkový les. 
- Líbilo se mi hrát Hurvajse.  
- Školka byla moc šikovná. 
- Byl tam klid 
- Děti z toho měly obrovskou radost a jejich oči zářily. 
- Malé děti, jak se do toho vžily a bavilo je to. 
- Aktivní první stupeň – 1.,2.,3. tř. 
- Dávat dětem obrázky za úkoly. Byla docela i sranda. Byl to dobrej den. 
 

2. Nelíbilo se mi:   
- Bylo moc horko  2x a zapomněl jsem si pití. 
- Že jsme čekali dost dlouho, než děti vyšly. 2x 
- Jak se některé děti chovaly. 4x 
- Nelíbilo se mi hejno komárů poletujících nade mnou. 7x 
- Že jsme neměli žádnou přestávku. 
- Že některé děti spěchaly a byly drzé.  
- Měl jsem stanoviště jako první a na špatném místě. 
- Jaké dělal D. Čejdík blbosti. 
- Štípání komárů a neaktivní skupiny. 
 

3. Změnil/a bych:  
- Umístění stanoviště 2x – kousaly mě mouchy. 
- Nemusely by se dělat tak dlouhé mezery mezi příchodem na stanoviště. 
- Trasu, aby byla lepší propracovaná. 
- Komáry na berušky. 
- Jinou trasu v lese, tahle mi přišla moc krátká. 
- Změnil bych počet soutěžících v družstvu – ideální po 2 
- Nevím. 
- Cestu plnou bahna. 
- Možná víc stanovišť (ale s málo lidmi to asi nepůjde). 
- Terén. 
- Můj úkol. 
 

4. Co bych chtěl/a příště jinak: 
- Chtěl bych jinou postavu, aby mě děti poznaly. 
- Nic. 5x Vše se mi líbilo. 
- Jinou cestu. 2x 
- Lepší masky. 
- Víc stanovišť 2x 
- Delší trasu. 
- Aby byla stezka třeba po Chrašticích a ne v lese. 
- Chtěl bych stanoviště v lese. 
- Mít tam záchod. 
- Asi nic, bylo to vcelku fajn, ale my už pohádkový les stejně dělat nebudem. 
- Být na jiném místě, kde nejsou komáři.  
- Jiné komáry nebo žádné. 
- Mohlo to být ve škole – tam je záchod.  


