Dotazník pro talentované žáky 2014
•

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

•

Datum a místo narození: ............................................................................................

•

Obor zájmu: ………………………………..

•

Počet sourozenců: ………..

Pořadí narození: ……………………

Přečtěte si prosím pozorně každou otázku (tvrzení) a označte vždy tu odpověď, která
Vás nejlépe vystihuje.
Spíše ne

Ne
(zřídka)

Spíše ano

Ano

(občas)

(často)

(vždy)

1.

Mám výbornou paměť.









2.

Hodně věcí si zapamatuji bezděčně.









3.

Ve srovnání s vrstevníky se dovedu lépe a
déle soustředit.









4.

Na svůj věk mám pokročilou a bohatou
slovní zásobu .









5.

Četl/-a jsme relativně plynule již před
vstupem do školy.









6.

Čtení (ve smyslu aktivity, nikoliv školního
předmětu) patří k mým oblíbeným
činnostem.

















7.

Rád/-a čtu encyklopedie a „náročnou
literaturu“.

8.

Hovořím v rozvitých větách s vyspělou
gramatickou stavbou.









9.

Umím zajímavě a poutavě vyprávět.









































10. Při nástupu do školy jsme již běžně psal/-a
tiskacím písmem.
11. V matematice bych zvládl/-a náročnější
látku, než je probíraná.
12. Radost z počítání a zájem o matematiku byl
u mě zřejmý již při nástupu do školy.
13. Rychle porozumím nové látce z matematiky.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.

Ne
(zřídka)

Spíše ne

Spíše ano

(občas) (často)

Ano
(vždy)

14. Rád/a řeším různé hádanky a rébusy.









15. Mám dobrý postřeh, upozorňuji na
nesrovnalosti a rozpory (např. v informacích
, věcech, jednání lidí).









16. Moje odpovědi jsou mnohdy neobvyklévyužívám při nich svoji fantazii a nápady
dále rozvíjím.









17. Mám tendenci řešit zadané úkoly více
způsoby.

























































































18. Rád/-a si vytvářím něco nového- vlastní
povídky, encyklopedie, modely, schémata,
mechanické hračky apod.
19. Kladu mnoho otázek, jsem velmi zvídavá/-ý.
20. Mám neustálou potřebu poznávat, svou
pozornost zaměřuji na vše nové a neznámé.
21. Když mně nějaká činnost zaujme, někdy se
do ní natolik ponořím, že nevnímám okolí.
22. Nerad/-a dělám snadné a stereotypní úkoly.
23. Začínám již projevovat/projevuji zájem o
určitou oblast poznání- uveďte
jakou:…………………………………….
24. Velmi těžce nesu neúspěch.
25. Mívám kritické výhrady k výkonům
spolužáků nebo k autoritám.
26. Dovedu s učitelem „diskutovat“ o učivu a
vyžaduji logická zdůvodnění.
27. Rád/-a vyhledávám společnost starších dětí
nebo dospělých.

Rodina ( jak bys popsal 3 slovy rodinu, ve které žiješ):
………………………………………………………………………………….
Zkontrolujte si, prosím, že jste odpověděli na všechny otázky. Děkujeme za vyplnění!

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.

