
"Děkujeme za zaslání 
pracovních listů do výuky, již
 jsem použila na kariérové poradenství -
Koulovačku, Amarouny, Moudrého
průvodce... Chystám se na další. Dětem
se líbilo, jinou formou než výkladem si
provedly sebereflexi a dokázaly se
popsat. Možno použít v třídnických
hodinách nebo na Základy společenských
věd."

Ohlasy škol 
na naše pracovní listy

"Moc děkuji za pracovní listy a hned tento
pátek některé aktivity využijeme při
projektovém dnu "portfolia a e-portfolia"
pro naše 1. ročníky. Tentokrát už s
aktivitami nebudu pracovat jen já, ale
budu "proškolovat" kolegy a TU, 
kteří budou pracovat se svými 
třídami. Takže moc oceňuji 
jednoduchost (polopatičnost :-), 
se kterou jsou návody popsány."

"Materiály se mi velice líbí, jistě je
využijeme nejen v rámci kariérového
poradenství, ale určitě i metodik
prevence je využije. Já velice oceňuji
především pracovní listy o sebepoznání,
které použiji při adaptačním kurzu 
pro 6. třídy."

"Prošla jsem si všechny pracovní
listy. Některé nápady určitě využiji,
jsou hezky zpracované, design se
povedl."

"Při pročítání jednotlivých témat, některé
náměty používám. Úkoly jsou zpracovány
přehledně a jasně. Děkuji za ucelený
materiál, určitě z něj nějaké informace
použiji v hodinách."

"Materiály velmi zajímavé, určitě budu
chtít využít. Hodně záleží na tom, kolik
budeme mít času při výuce. Děkuji za
inspiraci." 

       "Pracovní listy jsou moc pěkné,
zvlášť se mi líbí „Trh práce“. Využijeme
jako inspiraci."

"Pracovní listy mám již vytištěné a určitě
je použiji v hodinách pracovní výchovy v
8. a 9. třídách."

I když materiály pro výuku máme, Vaše
pracovní listy určitě najdou uplatnění. Jsou
velice dobře zpracovány, rádi je v hodinách
s kolegy využijeme. Moc oceňujeme, co pro
nás učitele i žáky děláte.

Pracovní listy vznikly v rámci projektu Vzděláním 
k úspěchu bez bariér. ( reg. č.
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942)

ANETA ČADOVÁ ,  ZŠ  HRÁDEK

RENATA Š ILHÁNKOVÁ ,  

ZŠ  DÝŠ INA

LEONA J IRÁNKOVÁ ,  SŠ  INF IS

          M IRKA BŘEZ INOVÁ ,  

ZŠ  BLOVICE

ŠÁRKA ZE ITHAMLOVÁ ,  ZŠ

BLATENSKÁ ,  HORAŽĎOVICE

             PETR SVOJANOVSKÝ ,

BENEŠOVA ZŠ

HELENA LAYEROVÁ ,  VOŠ ZDR .

MONIKA KURKOVÁ ,  2 .  ZŠ  PLZEŇ

HANA JANOUŠKOVÁ ,  2 6 .  ZŠ

PLZEŇ


