
Příloha č. 1: Dotazník distribuovaný v rámci projektu ProHero 

 





 













 

  



Příloha č. 2: Dotazník distribuovaný pro evaluaci projektu První prosecký 

superhrdina  

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Příloha č. 3: Odpovědi na otevřené otázky získané v rámci dotazníku distribuovaného pro 

evaluaci projektu První prosecký superhrdina 

 

Co se Ti vybaví, když si na projekt vzpomeneš? 

 

Superhrdina 

legrace, ale nezabýval jsem se tím 

Hledání indícií po okolí Proseku,různé soutěže a figury s našim superhrdinou. 

Soutěže a soutěživost mezi třídami. 

tělocvična 

Výhra když jsme šli do Jumpparku a skákací hrad v tělocvičně 

Zábava, soupeření 

jméno našeho superhrdiny 

jak všichni brečeli když jsme prohráli XD 

Bylo to fajn 

Sportování, zábava 

nic 

moc mě to nebavilo 

sport 

Týmová spolupráce 

Pohyb, atletika, bojové umění 

sportování 

Nic 

Skvělá atmosféra a hezky vymyšlený příběh 

Nějaká paní mě oslovila že jsem fotbalista protože jsem se neuměl dotknout na špičky 

nohou.Když jsme se protahovali 



Různé překážky 

finální soutěž 

Zábava 

freestyle Kolbenka 

nuda 

Plnění zajímavých úkolů. 

bolavé koleno 

Týmová práce 

Tělesná výchova 

Že jsme měli strašně dobrý kolektiv. 

Jméno našeho superhrdiny Pepan. 

Velký kartonový superhrdina a soutěže 

Překážky 

běhání 

týmové plnění úkolů, nové sporty 

Bylo to Zabavný 

Pepan 

zábava se spolužáky 

Soutěže a úkoly, které jsme plnili 

Náš super hrdina 

Zklamání z toho že jsme byli poslední 

soutěže, sport 

Hry 

maskot 

Že jsme pracovali jako třída. 



soutěže, sportování a dobrý kolektiv 

Zábavu, soutěže, hrdinové, výhra 

Soutěžení 

že jsme nevyhrály :,( ale byla to sranda: ) 

Museli jsme zastavit padoucha , který se pohyboval v blízkosti naší školy. 

Byla sportovní soutěž a pak každá třída dostala svého superhrdinu 

 

 

Chtěl bys tvůrcům Prvního proseckého superhrdiny ještě něco vzkázat na závěr? (cokoliv 

od plic nebo od srdce a neboj se, je to opravdu anonymní) 

 

Ne 

milí lidé 

Byla to super zábava,škoda že to nejde zopakovat v této situaci co je okolo nás. :-) 

nothing hh 

Chambara je blbost 

Nic mě nenapadá. 

nic XD 

Asi ne ,docela mě to bavilo 

Bylo to zajímavé a zábavné oživení hodin tělocviku. Bylo to super 😀 

Nerad se zúčastňuji organizovaných akcí 

Lepší ,,úkol” celé hry (jestli nevíte co myslím, tak je to to jak jsme měli odhalit nepoznaného, 

nebo co to bylo) 

Ani ne 

Další soutěž pro naše ročníky... 

nic 



Asi nic :) 

Udělat další soutěž 

Dekuji za zajímavě strávený čas. 

ne děkuji 

Více aktivit a více úkolů. 

Aktivity mě bavily 

asi ne 

 

 

 


