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PŘÍLOHA A:

Přepis rozhovoru – chlapec, 10 let
Bavila tě naše setkání?
Jo, bavilo mě to.
Co tě na tom bavilo nejvíc?
Byla to docela sranda a taky to bylo zajímavý. Jo a taky, že jsme byli taková jako parta, jen
my, co sme tam chodili.
Byla nějaká hra, která se ti líbila nejvíc?
(přemýšlí) No to jak jsme kreslili ten společnej obrázek.
Myslíš, kreslení jednou tužkou?
Ne to ne, to se mi moc nelíbilo. To jak jsme kreslili postupně na všechny obrázky. To bylo
zajímavý a fakt jsem byl zvědavej, co z toho na konci bude. Jen mě tedy štvalo, jak to kluci
schválně kazili. Akorát to ........ (vulgarismus).
A kreslení jednou tužkou se ti tedy líbilo nejméně?
To zase asi ne. (přemýšlí) ta hra na krále se mi nelíbila.
Proč?
Nechtěl jsem bejt sluha, to mě fakt štvalo. Pořád jen bejt sluha a pak, když jsem byl král,
tak jsem měl jen jedno přání a hned jsem zase byl sluha. To bych už hrát nechtěl.
Ani kdybys měl možnost být král delší dobu a mít víc přání?
Hmmm, tak to asi jo. To bych asi zkusil.
Děkuji.
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PŘÍLOHA B:

Přepis rozhovoru – zdravotní sestra
Myslíte si, že realizovaný program byl pro děti přínosný?
Určitě ano.
A v čem si myslíte, že byl přínosný?
Tak určitě minimálně v tom, že je to bavilo. Pokud vím, tak se na to těšily a kolikrát se
ptaly, jestli už zase budou ty hry s vychovatelkou. Ty, co tam chodily, se trochu
vychloubaly, že na ty hry chodí jen ony.
Pozorovala jste nějaké změny v chování u této skupiny dětí?
Řekla bych, že jo.
Jaké konkrétně?
Jak bych to jen řekla (přemýšlí), zdálo se mi, že ta skupina, co chodila na ten program,
jakoby držela víc pohromadě, víc si spolu hrajou a taky si rozhodně víc říkají jménem,
nepokřikují na sebe tolik příjmením jako dřív. Takovej klub vyvolených (smích).
Myslíte si, že by pravidelná účast v takovém programu byla do budoucna přínosem?
Určitě. Myslím si, že by takový program mohl klidně běžet celý školní rok. Třeba méněkrát,
já nevím, jednou za týden, ale dlouhodobě. Myslím, že by to mělo úspěch.
Děkuji za rozhovor.
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PŘÍLOHA C:

Dohoda
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PŘÍLOHA D:

Překvapivé obrázky
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PŘÍLOHA E:

Jedinou tužkou (foto)

PŘÍLOHA F:

Jsem král (foto)
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