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Příloha č. 1 Maslowova pyramida lidských potřeb  

(http://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/, 27. 2. 2018) 
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Příloha č. 2 Model ALACT 

(Korthagen, 2011, s. 58)  
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Příloha č. 3 Biografie panenky Sáry 

Aspekt: chudoba  

Jméno a příjmení: Sára Malinová  

Věk: 6 let, 1. třída  

Popis: hnědé kudrnaté vlasy, hnědé oči, světlá pleť 

Rodina: Otec Kryštof Malina + matka Ema Malinová + bratr Benjamín (9 let) + bratr Samuel (7 let) 

+ babička Anna Malinová (maminka tatínka)  

Bydlí v bytě 1+1 v Praze na sídlišti v přízemí.   

Otec pracuje jako řemeslník, po autonehodě, poškození mozku, je na vozíku, pobírá invalidní 

důchod.  

Matka pracuje jako zdravotní sestra, často slouží noční směny, aby si přivydělala.  

Babička je doma a stará se o otce Sáry a o děti.   

Všichni spí v jednom pokoji, říkají mu spací pokoj.  

Osoba Sáry:  

Dobrosrdečná, oblíbená hra fotbal.  

Zvíře neměli, ale našli koťátko, ale asi ho dají brzy do útulku, protože se k nim do bytu nevejde. 

Přála by si jít s tatínkem a bratry na fotbalový zápas opravdových fotbalistů.  

O čem panenka přemýšlí: Nechápe, proč se jí holky smějí za to, že má oblečení po svých bratrech 

nebo z charity. Nechápe, co je na tom špatného, když jí se to oblečení líbí, zvláště to klučičí.  

S čím si rád hraje: S bratry si vyrobili papírový autobus a jezdí s ním po pokoji. Vymysleli legrační 

názvy zastávek.   

Co je pro něj důležité: Aby se občas všichni potkali doma i s mámou a podnikli výlet do přírody. 

Co si přeje: Sára si přeje, aby se její tatínek brzy uzdravil a maminka byla častěji doma.  
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Příloha č. 4 Přepis rozhovoru s paní učitelkou Y. 

Rozhovor s paní učitelkou Y., 7. 9. 2017. Vše, co je označeno písmenem Š, říkám já. Vše, 

co je označeno písmenem Y, říká paní učitelka. Její odpovědi vyjadřuje styl písma kurzíva 

pro větší přehlednost rozhovoru. Otázky jsem předem stanovila. Jsou označeny čísly od 

jedné do dvanácti. Paní učitelka je předem dostala, aby si mohla promyslet odpovědi. 

V průběhu rozhovoru mě napadaly různé doplňující otázky, které jsem paní učitelce 

pokládala.  K zachování anonymity žáků jsem jim přisoudila náhodně určená písmena.  

1) Š: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se skládá z několika částí, jako 

jsou klíčové kompetence, průřezová témata, a vzdělávací oblasti. Ve kterých oblastech RVP 

ZV vidíš největší propojení s metodou Persona Dolls?  

Y: Já si myslím, že největší propojení vidím s osobnostní a sociální výchovou, potom je to 

určitě výchova k občanství, dále pak v rozvoji komunikace, tolerance, pomáhá utvářet 

postoje a hodnoty a podporuje kompetenci k řešení problému, protože děti se učí řešit vztahy 

mezi dětmi, potažmo mezi lidmi.  

2) Š: Jak by podle Tebe měla být metoda Persona Dolls do výuky včleněna? Víš, že těžko 

se nám to do výuky vkládá, ve chvíli, kdy potřebuješ dodržet osnovy v předmětech, tak kam 

Ti to přijde nejlepší vložit? Nebo jak jinak bys navrhovala začlenit návštěvy do výuky?  

Y: Mě vyhovuje, jak jsme se domluvili, že využíváme času v rámci předmětu Svět kolem nás. 

Myslím si, že je důležité, že jsou návštěvy pravidelný, a říkala jsem si, že by možná bylo 

dobré, kdyby ty návštěvy se konaly podle potřeby vyvstalé ve třídě. Když třeba nastane nějaká 

vztahová situace, která by se pomocí panenky dala řešit. Napadlo mě, jestli by panenka 

nemohla být součástí třídy, jedním z těch dětí, že by nebyla běžné dostupná, ale seděla 

vysoko na poličce.  

Š: Asi by to šlo, ale myslím si, že je brána jako holčička, která navštěvuje jinou svojí školu, 

a nevím, jak by se vysvětlilo, že je s námi celý den, že je ze své školy na celý den omluvena, 

asi by šlo to vyzkoušet, zda se děti chovají jinak, když tam ta panenka sedí, nebo pořád 

stejně.  

Y: Teď mě napadá, že ty děti vnímají, že je to panenka, že to pro ně není skutečná postava, 

ale že ta panenka s nimi mluví, tak jak si oni hrají s panenkami, že jdou třeba k lékaři nebo 

že jim dávají jíst apod., že by s tím neměly problém, že není ve své škole, no a že by tam byla 

přítomna a učitel by s ní mohl pracovat, ve chvíli, kdy by tam nastala nějaká situace a zeptat 

se, jestli by si o tom nechtěli popovídat s panenkou a jestli panenka chce.  
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Š: Jo, a že bych měla vést rozhovor s těma dětma hned? 

Y: Jo, myslím, že by bylo zajímavý to vyzkoušet.  

Š: Určitě, tak to můžeme někdy zkusit. Je pravda, že když si paní asistentka vodí k nám do 

kabinetu L., tak tam Sáru vidí a říká jí ahoj Sáro, a neuvědomuje si, že není ve své škole, že 

to asi opravdu celý vnímají jako hru, což je jakoby dobrý a přijali to.  

Š: Napadá mě ještě, jakou si představíš třeba situaci, jaká by mohla vyvstat a potřebovala by 

rozhovor se Sárou? 

Y: Třeba dnes konkrétně, asi si u toho nebyla, jeden žák si vzal list M. a začal s ním mávat 

a vlastně se posmívat a komolil jeho jméno, a přesně mě napadlo, že takhle se přece 

nechováme, není to pěkné, přetvářet jméno druhého, a zrovna to je ta situace, kdy by se to 

dalo využít, že se neposmíváme druhým, kvůli tomu, že nemá vyplněnou část listu, nebo že je 

to jméno jiné, než jsou ty děti zvyklé, tak to by zrovna byla ta situace, která by stála za to 

rozřešení.  

Š: No, jo, jenže panenka by neměla fungovat na korekci chování. Od toho je tam učitel. 

Myslím, že panenky pouze může přinášet příběhy a otevírat témata, která zažívá. Nevím, 

zda by bylo možné rozebrat proběhlou situaci s ní, není žádný psycholog, ani dospělí člověk. 

Proto si myslím, že je důležité zůstat u toho, že navštěvuje děti pouze nárazově v určitých 

intervalech. 

3) Š: Sára má aspekt chudoby, ale právě může přinášet i jiná témata konkrétně postižení nebo 

jinou barvu pleti, a chci se tě zeptat, zda by to bylo vhodné v této třídě řešit, když se tam 

nachází několik cizinců, zda by se jich to třeba nemohlo dotknout, kdyby třeba Sára přinesla 

kamaráda, který má jinou barvu pleti, jak to budou, podle Tebe vnímat?  

Y: To bych tam naopak zanesla, přijde mi to jako věc, se kterou se musí děti vyrovnávat, a 

to že se cítí cizinci s jinou barvou pletí nějak, s tím se právě mohou vyrovnávat přes tu 

panenku Sáru, připadá mi to takto schůdnější cesta, protože se mohou setkávat s daleko 

ostřejšíma výrazama, než při návštěvách s panenkou Sárou. Důležitá je ta situace, že tam 

děti můžou slyšet něco pěkného. Oni si tam přeci jenom na něco hrají před tou panenkou. Já 

jsem to viděla, když jsme řešili to run and help třeba, oni jinak mluví a jinak jednají před 

panenkou Sárou než ve skutečnosti. A děti s jinou barvou pleti by od panenky Sáry slyšeli 

věci, které by jinak od těch děti neslyšely. Slyšely by ta ocenění, i když je to třeba jen ta hra, 

a není to tak stoprocentně vážně tak třeba ty děti by to ocenily, že by to pomohlo. 
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Š: A myslíš, že u takto malých dětí mladšího školního věku se setkáváme s rasismem nebo 

že je někdo vyčleňován na základě jiné barvy pleti? 

Y: Určitě tam záleží na výchově v rodině, ty děti dostáváme už nějak vychované, a to už se 

projevuje v tom, jaká ta výchova v rodině je, jestli tedy někdo nechce sedět s dítětem, protože 

je to Vietnamec, anebo protože je to Ukrajinec, to si myslím, že už není věcí, kterou jsme 

způsobili my ve škole, ale s takovýmhle názorem už to dítě přichází k nám. My se snažíme to 

jenom nějakým způsobem korigovat a upravovat.  

Š: Jak často se to tam stává, že vyčleňuje někdo děti jiné barvy pleti?  

Y: Já ti nevím, jak dalece to souvisí se školní úspěšností dětí v tomhletom věku, a jak dalece 

to souvisí s barvou pleti, protože když se zamyslím nad některýma dětma, tak nechtějí 

pracovat s O., nebo s L., už si vybírají ty skupiny, není to tak podle barvy pleti, ale je to spíše 

podle té výkonnosti, kterou ty děti podávají, hledají někoho, kdo jim bude v té skupině platný. 

Protože třeba si myslím, že se hodně změnil vztah k S., s tím jak se začaly zlepšovat jeho 

výsledky ve škole. Takže má také na ten vztah vliv to, že i když je jiné barvy pleti, tak že může 

být šikovnej a platnej pro ně, ale musí to nějakým způsobem poznat.  

4) Š: Tak můžeme přejít k další otázce, jaký si myslíš, že má panenka vliv na děti?  

Y: No já jsem si tady napsala, jak na které, někteří jí opravdu berou a vnímají to, co ta 

panenka říká a nechají se do té hry vtáhnout, ale některé děti, to po nich klouže, že to 

nepodchytilo celý ten kolektiv, ale na druhou si myslím, že není žádná metoda nebo způsob, 

který by vždycky podchytil všechny děti, a že tohle je jeden ze způsobů, kterým jsou ty děti 

ovlivňovány, vychovávány a vytvářeny ty jejich postoje, a že to na někoho působí a na někoho 

ne, tak pro ně budeme hledat zase jinou cestu. Je to jedna z těch cest, kterou se dá na ty děti 

působit.  

Š: A měla bys pro mě nějakou radu, co bych měla dělat, abych do toho vtáhla i ty děti, které 

to moc nezasáhlo?  

Y: Jo, Šári, já kdybych něco takovýho měla, tak ti ráda pomůžu, ale v některých chvílích 

jsem i já bezradná a hledám ty cesty tak dlouho, jak vlastně na ty děti zapůsobí, teď 

momentálně mě napadá jedna věc, přemýšlela jsem o tom, že třeba u kluků, že by třeba bylo 

zajímavý, kdyby ta panenka byla kluk, že by to ty kluky vtáhlo. Že ty holčičky by problém 

neměly, ale napadlo mě, že u těch kluků by to roli sehrát mohlo. Zase nevím, možná to berou 

tak, že oni si s panenkama nehrají, tak třeba, kdyby to byl kluk, tak by je to mohlo oslovit.  
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Š: Pravdou ale je, že postupem času se mi podařilo do toho kluky vtáhnout a sdílejí a rádi 

povídají, ne u všech, ale třeba L., F. i ten T.. Bohužel pohlaví panenky už nezměním, na 

kluky jsem myslela při tvorbě biografie, přisoudila jsem Sáře klučičí vlastnosti, má ráda 

sport a baví se s klukama, hraje fotbal s bráchama a je v tom fakt dobrá, vytvořila jsem jí 

také dva starší bratry, aby se s ní třeba K. v tomhle směru mohl ztotožnit, protože u něj jsem 

měla strach, že ho to nezaujme. Nemyslím si, že je důležité, že kluci si s panenkama nehrají, 

klidně si s nimi můžou hrát, a je to v pohodě, ale tady nejde o hru s panenkou jako takovou, 

ta panenka pouze zprostředkovává rozhovory, my si jen hrajeme na to, že je skutečná lidská 

bytost.  

Y: To máš asi pravdu. Jak ale jmenuješ ty kluky, jsou to zrovna ti, u kterých věřím, že nemají 

problém, tak jako reagují. Nejsem si jistá u M., jestli to u nich není jako hra siláků ve třídě, 

tak jestli to, že by ji přijali, by pro ně mohlo znamenat klesnutím v kolektivu. 

Š: Myslím, že tato póza byla jen ze začátku, kdy se s metodou seznamovali a nevěděli třeba, 

co si o tom myslet. Teď po roce myslím, že alespoň nějaký vztah si k ní vytvořil každý, 

protože jsme hodně pracovali na tom, co máme společného a dozvídali se o sobě 

podrobnosti, které vztah s dětmi a panenkou prohloubily.   

5) Š: Spatřuješ propojení metody s chováním dětí mimo realizované návštěvy? To už jsme 

trošku naťukly. Případně kde ano, kde ne? 

Y: No já jsem si napsala zatím ne, že tam fakt ano, když jsem viděla ty záznamy, nebo když 

jsem byla té návštěvě přítomna, tak tam ty děti reagovaly vhodně, ale pořád ve mně zůstává 

ten pocit, že je to ta hra, ale opravdu, že přes tu hru se ty postoje vytvářejí, ale že je to 

dlouhodobý proces, který trvá déle než půl roku. Děti panenku znají zatím rok a mě to 

připadá jako krátká doba, že to skutečně nevnímám, že by je to nějak výrazně ovlivnilo 

v přirozeném chování, ale postupně to tam zasívá ty semínka, alespoň se nad tím v tu chvíli 

zamyslí, to už je posun.  

Š: Ale je otázka, jestli když tu situaci přinese Sára, tak tu stejnou situaci potom v reálu 

dokážou vnímat na poli reality, která se děje a dát si jí do souvislostí? 

Y: Ano, přesně, pořád je pro mě vykřičníkem L., to pro mě byla rána pěstí mezi oči, že děti 

k něčemu vedeš a oni po tom tohle.  

6) Š: Projevila se metoda Persona Dolls na postojích a hodnotách dětí? Jak?  
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Y: No, napsala jsem si, že tak i tak, že některé děti byly blíž chuti pomoci, takže v tomto 

ohledu se to projevilo, na druhou stranu se tam objevila ta reakce L., takže si myslím, že se 

projevilo to, jak dalece to můžeme ovlivnit skrz panenku Sára a jak daleko dosahuje ta 

výchova z rodiny, která je úplně proti tomu. Pro školku a první třídu mi to připadá lepší, 

s tím jak je to nastavený, tak si to děti zvnitřní je to v nějakém předmětu, kdežto ve školce to 

mají v rámci dopoledne a ne předmětu, ono by to bylo bezva, kdyby to byl celodenní projekt 

s panenkou Sárou, že by to možná bylo intenzivní.  

Y: Tady jde trošku o to, že jsme mohly na začátku zjistit stav, a potom dát dotazníček. Na 

závěr pak sledovat kam se to vyvinulo. Na ty děti působí spoustu vlivů, a jde zrovna o to, co 

zrovna ovlivní panenka Sára, jak zrovna na ně působí.  

Š: Je ale těžké vymyslet dotazník, když oni tolik ještě nepíší v té druhé třídě a jak by měl 

vypadat, aby zjistil jejich postoje a hodnoty. S tím si bohužel nevím rady, a tak jsem zvolila 

metodu akčního výzkumu pro pozorování toho, jaké mají postoje a výroky během návštěv i 

mimo ně, je budu sledovat. 

7) Š: Vytvořil se mezi panenkou a dětmi vztah a jak si myslíš, že se to stalo?  

Y: Já si myslím, že se na ni těší, že vztah tam je, a připadalo mi jako dobrá cesta k vytváření 

vztahů, jak psaly panence vzkazy, a pak mě ještě napadlo, že by mohly, když vědí, že panenka 

přijde, že by si vymyslely témata, o kterých by si chtěly povídat, myslím, že závažnost témat 

cítí, že to není o tom, co budou dělat odpoledne.  

8) Š: Myslíš si, že jsou děti k panence otevřenější? A v čem?  

Y: Já myslím, že některé děti jsou zdrženlivější, ale některé naopak panence říkají věci, které 

by neřekly nám, v oblasti svých úvah, a o čem třeba přemýšlí. Panenka Sára se jich ptá, jak 

to mají ony, tím je povzbuzuje k tomu, aby sdílely a vyprávěly o sobě. Děti cítí, že Sára moc 

touží po tom, aby jí to říkaly.   

Š: Vzpomínám si na první návštěvu S., když se s ní loučila, že jí dala pět korun, jak to 

vnímáš?  

Y: Víš co, já jsem byla u S. překvapená, když víme, z jakého prostředí pochází, jak zrovna 

ona, k té panence je vstřícná a nakloněná, ale je všechno zvyklá řešit penězi, nicméně ten 

vztah tam je, ona ví, že radost se dá udělat penězi, protože to zná ze své rodiny, tak ona to 

dá stejně tak, někdo by dal třeba pusu nebo objal ji, to se tam děje také, že vidíš, jak to mají 
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nastavené v té rodině, nicméně, z jakého prostředí je S., tak mě překvapuje, jaký má vztah 

k té panence. 

Š: Je z ní cítit velká empatie, ale při návštěvách nám nejde o to, aby jí litovaly či jí nabízely 

peníze, S. asi cítila potřebu v tom jí ty peníze dát, aby jí udělala radost. Doufám, že jsem jí 

to dobře vysvětlila z role učitele, aby si je nechala.  

Š:Na konci nebo na začátku posílám panenku po kruhu a říkám dětem, aby se s ní pozdravily 

nebo rozloučily, tak jí děti dávají otázky a odpověď nečekají, a to dělají i kluci, jak se máš, 

se zeptaj, a žádnou odpověď nečekají. Co si o tom myslíš?   

Y: Já si myslím, že oni to berou jako tak, že nevědí, co mají říct, a tak říkají to, co slyší kolem 

sebe, když přijde nějaká návštěva, zdvořilostní fráze, kterou slyší, protože jinak, já si fakt 

myslím, že pro ty kluky je to přeci jenom složitější, tím, že nejsou zvyklí si hrát s panenkama.  

Š: No, anebo prostě k ní opravdu už po tom roce mají vytvořený vztah a rádi něco dodávají, 

než by řekly jenom ahoj.  

9) Š: Myslíš, že při těch návštěvách je dodrženo a vhodně nastaveno bezpečné prostředí? 

Jakým způsobem?   

Y: To si myslím, že máš nastaveno velmi důsledně, vidím to třeba v tom přístupu, že ten kdo 

nechce, tak nemusí mluvit, to si myslím, že stačí a děti vědí, že se na to můžou spolehnout, 

že to takhle funguje. Dál dbáš na to, aby si děti vzájemně naslouchaly a nehodnotily své 

odpovědi. K tomu je přeci jenom vedeme i při běžném školním vyučování.  

10) Š: Myslíš, že aspekt chudoba byl vhodně zvolen pro tento kolektiv? Šlo mi o to seznámit 

děti s tím, s čím se třeba nesetkají a aby si uvědomily, že peníze nejsou všechno a lidé mohou 

být také šťastní, i když jich tolik nemají.  

Y: Určitě si aspekt chudoby zvolila vhodně. Pro ty děti je důležité, aby se setkaly i s něčím, 

co je pro ně hodně vzdálené, a viděly, že i člověk neoplývajícím bohatstvím může být šťastný. 

Jsou tam právě ty hodnoty rodiny, sounáležitosti, přátelství, lásky apod. Myslím, že se 

s chudobou opravdu nesetkají, až na pár výjimek, jsou to děti, které děti tou chudobou trpí, 

nebo že jsou ze sociálně slabších rodin, ale myslím si, že spíše je problémem velkej rozdíl 

mezi dětma, které ve třídě máme, ať už sociální nebo jakýkoliv, že tu chudobu děti snáze 

nesou v kolektivu dětí, kde jsou všichni chudí, všichni jsou takový, tak si nepřipadají 

vyčlenění, ale tady nemusíš být ani tolik chudý, aby sis připadal jako největší chudák na 

světě, protože ty špičky ti to dávají sežrat, ty jejich moresy, no to nemá ani cenu rozebírat, 



11 

 

jinde by patřily třeba ke střední třídě, ale tady to je už problém, se kterým se ty děti musí 

vyrovnávat.  

Š: Myslíš si, že je to způsobeno, že je více dětí z bohatých rodin, že je tady vilová čtvrť a 

toto je jejich spádová škola? 

Y: No myslím, že určitě jo, že jak jsme na okraji Prahy, tak se tady staví milionové 

podnikatelské domy, takové Beveryhills.  

Š: Jak třeba vysvětlit těm dětem, že peníze nejsou všechno? Že některé rodiče dětem pořizují 

drahé Hallowenské kostýmy a pak je do toho sami cpou?  

Y: No a to je právě to, že někdo má na kostým za několik tisíc a někdo nemá ani na pořádný 

oblečení ze sekáče, tak přece nebudu říkat, že si mají přinést hallowenské masky, když vím, 

že to ňákým způsobem ještě rozdělím mezi těmi dětmi. 

11) Š: Jaké výhody vnímáš, že rozhovory dětem přináší?  

Y: Já myslím, že reagují bezprostředněji, že jsou při rozhovorech s panenkou Sárou 

otevřenější, ale ne zas všechny děti, ale je to dáno psychologicky, že někomu tohle vyhovuje 

a ničím jiným bys je neoslovila, tak zaplať pánbů, jsou při té hře otevřenější. Třeba H. se 

otevře, i když je jindy introvertní, protože je to způsob přemýšlení a hry, který je jí velmi 

blízký. Silně introvertní děti do té hry jdou, mají prostor. Tím, že děti o sobě vědí, osobně se 

poznávají, tak to zlepšuje i vztahy mezi nima, to je stejný jako s cizincema, když budu znát 

jejich rodinný historie, budu se na ně dívat jako na člověka a nebudu je házet do jednoho 

pytle.  

12) Š: Jak by se podle tebe mohly návštěvy zefektivnit?  

Y: Já si myslím, že by pomohl plán návštěv, aby děti věděly, kdy má panenka přijít a měly to 

třeba nějak vyznačené v kalendáři a mohly by vymyslet témata, o čem by si s ní chtěly 

povídat. A pak si myslím, že projektový den. Zatím tam přinášíme to, co si myslíme, my 

dospělí, co trápí společnost, ale nevíme, co vnímají třeba ty děti. Třeba co je trápí a nedokážu 

to samy vyřešit. 
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Příloha č. 5 Proč jsou lidé chudí?  

Délka lekce: 45 minut  

Doporučený věk: 10 – 19 let  

Co aktivita ověřuje: Cílem aktivity je zjistit, co žáci vědí a co si myslí o příčinách chudoby. 

Nakolik vidí příčiny chudoby v osobním přístupu jednotlivce (lenost, neschopnost, nebo 

vlastní rozhodnutí) nebo v chybě systému (omezený přístup ke vzdělání, potravinám, 

zdravotní péči apod.)  

Metody a formy práce: Diskuze, skupinová práce  

Postup: Rozdělte žáky do 3-5 členných skupin a řekněte jim, že v nich budou přemýšlet nad 

otázkou Proč jsou lidé chudí? a zkusí vymyslet odpovědi. Každé skupině dejte jeden arch 

s otázkou, na který své nápady zapisují. Poté co skupiny dokončí svou práci, diskutujte o 

jejich nápadech. Sledujte četnost návrhů a vždy se ptejte na vysvětlení nápadu. Společně 

diskutujte o nejhlubších důvodech jejich přesvědčení týkajících se příčin chudoby.  

Závěr: Cílem aktivity je ukázat co nejširší spektrum příčin chudoby od těch, které může 

jedinec snadno ovlivnit, po ty, které vyžadují změny celého systému. Žáci si uvědomí, jak se 

příčiny chudoby mění v závislosti na sociálním prostředí jedince i na oblasti, ve které žije. 

Mohou změnit postoj k chudobě a chudým lidem (např. pohled na chudé jako na neschopné 

nebo líné se může změnit na pohled na chudé jako na lidi s omezeným přístupem ke 

vzdělávání, zdrojům nebo lidi s omezenou možností volby). A v neposlední řadě jim tato 

aktivita umožní vnímat chudobu jako jev, který je v závislosti na oblasti nebo sociální 

skupině více méně řešitelný. (Vzdělávací program Varianty, 2015, s. 135-136) 

Úprava lekce pro žáky druhého ročníku:  

1. Co tě napadá, když se řekne chudoba?  

2. Skupinová práce a skupinové přemýšlení nad otázkou Proč jsou lidé chudí? 

3. Sdílení skupin.  
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Příloha č. 6 Přepis videa lekce 1  

V následující tabulce je zobrazeno přiřazení kódů k vytyčeným kategoriím pozorování.  

 

Promluvy žáků jsou označeny zkratkou Ž, písmeno U označuje promluvy mé, tedy promluvy 

učitele. Pro lepší orientaci v přepisu videí jsem použila následující označení:  

Sklopení hlavy k panence – Naklonění a naslouchání Sáře 

Tučně – otázka učitele nebo sdělení  

Tučně kurzívou – promluvy panenky 

Kurzívou – reakce žáků 

Z rozhovorů zde uvádím pouze ty části, které jsou stěžejní pro stanovený výzkum. Každou 

návštěvu jsem provedla dvakrát. Každou návštěvu s jinou skupinou dětí (třídu jsem během 

jedné vyučovací hodiny vyměnila). Do přepisu jsem vybírala stěžejní části vždy z obou 

rozhovorů.  

Sára říká, že si prázdniny moc užila. Často prý s bráškama hrála fotbal. Má prý ale 

jeden zážitek, na který vzpomíná nejraději. Bylo to jednou odpoledne, když našla opuštěné 

koťátko. Sára říká, že věděla, že si ho asi nebude moci nechat, protože by se k nim do bytu 

už nevešlo. Jenomže nakonec to maminka dovolila, že pokud nikomu nebude patřit, tak si 

ho alespoň na nějaký čas nechají. Sára říká, že měla obrovskou radost a byla šťastná.  

 5 Ž: Ty jo, ta se má, to bych taky chtěla! 

1 2 4 Sára se ptá, jaký je zážitek z prázdnin, na který vzpomínáte nejraději? Jak jste se 

při něm cítili?   

Čísla kódů  

1 Práce pedagoga s panenkou 

 Klíčové kompetence 

2 kompetence komunikativní 

3 kompetence k řešení problémů 

4 kompetence sociální a personální 

5 Postoje a hodnoty 
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2 Ž: Já jsem byl v aquaparku a bavilo mě to. Tam bylo hodně tobogánů a já ta byl 

s bráchou.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára říká, že nikdy v aquaparku nebyla, že to prý muselo být super.  

1 4 U: Jak ses při tom zážitku cítil M. ?  

2 4 5 Ž: Úžasně!  

1 2 5 U: A proč?  

2 5 Ž: Protože jsem ještě nikdy neviděl tolik tobogánů a hrozně mě to bavilo.  

1 U: Hm. 

1 2 5 U: Ještě někdo by nám chtěl vyprávět zážitek z prázdnin, který zažil?  

1 4 5 Ž: Já byla s mamkou a taťkou u moře. My jsme tam našli chobotnici a bylo tam 

hrozné vedro. A cítila jsem se krásně.  

1 2 4 5 U: Proč L. ?  

2 5 Ž: Protože mě to tam bavilo.  

1 2 5 U: A co tě tam bavilo?  

2 4 5 Ž: Nejvíc asi stavění různých hradů z písku. Tolik písku jako tam na pískovišti 

nemáme.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 4 5 Sára říká, že všechny vaše zážitky z prázdnin se jí moc líbily. Sára říká, že 

prázdniny byly fajn. Ale je už prý ráda, že je zase ve škole mezi kamarády a může zase 

chodit mezi vás.  

2 5 Ž: To já jsem taky dost ráda.  

1 U: Počkej, pšš, já ještě poslouchám, co mi Sára říká.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 3 Sára říká, že by si přála, aby se u nich mělo kotě dobře. Sára se ptá, zda byste jí 

něco poradili, jak se má o něj starat?  

2 3 5 Ž: Musíš se s ním mazlit, aby bylo šťastný.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  
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1 2 4 Sára říká, že se s ním hodně mazlí, a že je krásně heboučké.  

1 2 3 4 5 U: Co ještě Sáře poradíme, aby se u nich kotě mělo dobře?  

2 3 4 5 Ž: Musíš mu dát mlíčko.  

2 3 5 U: Aha, aby mělo co jíst, ano.  

1 2 3 U: Co dále?  

2 3 4 Ž: Nějaký hračky.  

1 2 3 U: Napadají vás jaké hračky?  

2 3 4 Ž: Třeba koule z papíru.  

2 3 4 Ž: Nebo pelíšek.  

1 2 3 5 U: Jo, ty už vymýšlíš další věci, co kotě potřebuje, aby se u nich mělo dobře. 

Ano, ještě něco někoho napadá?  

2 3 4 5 Ž: Někam musí na záchod a ještě podestýlku potřebuje.  

1 2 3 5 U: Aha, no to máš pravdu, no a na co kočka potřebuje podestýlku?   

2 3 4 5 Ž: No do toho záchoda. Aby to nesmrdělo. Nebo taky do pelechu to jde dát.  

2 3 4 5 Ž: Né, to si pleteš, to je pro morčata podestýlka do pelíšku.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 4 5 Sára se ptá, jestli máš taky doma kočku, ona to prý dříve nevěděla, že musí mít 

kočka záchod s podestýlkou.  

2 4 Ž: Jo, jo my máme dvě kočky.  

2 4 Ž:My taky máme kočku.  

2 4 Ž: Já bych chtěla kočku.  

1 U: Počkejte děti, pšt, dobře neslyším, co mi Sára říká.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 3 Sára říká, že maminka jí říkala, že je podestýlka drahá. Sára se ptá, jestli by šla 

podestýlka vyrobit z něčeho jiného, co není tak drahé?  

2 4 5 Ž: Tak to nevím, to by nešlo.  

1 2 U: Hlásíme se děti. Povídej K.   
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2 3 4 Ž: No možná by to šlo, jako že by se vzala hlína ze zahrady třeba. Nebo ten písek.  

 2 3 4 Ž: No já myslím, že by to šlo z novin, my to tak někdy děláme, když nám dojde a 

nestíháme zajet pro novou třeba o víkendu.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 5 Sára říká, že to je super nápad.  

1 2 U: No, co chceš dodat?  

2 3 4 Ž: Ale je dobrý, když je třeba natrháme na takový jako kousíčky.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 Sára říká, že moc děkuje za rady, které jste ji poradili. Říká, že něco z toho určitě 

vyzkouší.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 4 Sára říká, že už bude muset jít. A tak by se s vámi nakonec ráda rozloučila. Pošlu 

ji tedy po kruhu a každý jí můžete říci ahoj nebo podat ruku.  

1 2 4 Ž: Ať ho máte co nejdýl doma Sáro.  

1 2 4 Ž: Doufám, že zase brzy přijdeš.  

1 2 4 Ž. Doufám, že si mě pamatuješ.  

1 2 4 Ž: Sáro, měj se hezky, díky, že si za námi přišla.  

1 2 4 Ž: Sáro, vem kotě příště s sebou.  

1 2 Ž: Máš hezký oblečení Sáro. 
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Příloha č. 7 Přepis videa lekce 2  

1 Sára říká, že vám všem moc děkuje za nápady, které jste ji doporučovali, z čeho vyrobit 

podestýlku. Sára říká, že mamince všechny vaše nápady, jak se o kotě starat, a z čeho 

vyrobit podestýlku, aby to nebylo drahé, vyprávěla. Mamince se prý moc líbilo, jak Sára 

přemýšlí nad tím, aby se kočce u nás líbilo. Rozhodla tedy, že si ji necháme, když se o ni 

budu starat.  

1 Sára říká, že byla moc šťastná, že jste jí pomohli a bylo jí dobře, když se dozvěděla, 

že si ji nechají.  

1 Sára říká, že o kočce vyprávěla spolužákům ve třídě. Sára říká, že se ve třídě baví 

hlavně s klukama. Mají rádi fotbal jako ona a nezajímají se o to, jak vypadají. Říká, že 

holky se hodně zabývají tím, co mají na sobě. A že to Sára moc neřeší. Že má ráda sport a 

když je legrace, a s klukama prý je velká legrace.  

1 2 Sára říká, že by jí zajímalo, jak to máte ve třídě vy?  

U: Řekněte si nejprve ve dvojici a pak budeme sdílet, ano? Tak kdo by chtěl říci?   

2 4 5 Ž: No, u nás se baví jenom holky s holkama a kluci s klukama.  

2 4 5 Ž: To ne ne.  

1 2 5 U: V. nech to A. doříct, to je její názor. Chtěl by někdo další říci Sáře, jak to 

máte ve třídě vy?  

2 4 5 Ž: No, já bych řekla, že spíš se někdo baví s klukama, někdo s holkama, ale nemusí 

to být vždy jen holka s holkama nebo klluk s klukama, je to tak různě, ale nebaví se všichni 

dohromady.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře 

1 Sára říká, že to máte teda stejně jako u nich. 

1 2 5 U: Ještě někdo by chtěl říci, jak to je ve vaší třídě, zkuste říkat?  

2 4 5 Ž: No já se taky ráda bavím s klukama anebo i s holkama, ale jenom s takovejma, 

který se chovaj spíš jako kluci, protože máme u nás ve třídě i takový holky, kerý zajímá jenom 

oblečení.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře 

1 Sára říká, že to máš teda stejně jako u nich ve třídě. 
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1 2 U: Co dále, S.? 

2 4 5 Ž: No já bych jenom chtěla říct, že holky maj takový skupinky, a s nikym jiným se 

nekamaráděj, a prostě mi to vadí, protože hraju fotbal, a tak se se mnou nekamaráděj.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře 

1 Sára říká, že to má stejně jako ty, že taky ráda hraje ten fotbal.  

1 2 5 U: Řekněte ještě Sáře, jak to máte ve třídě vy?   

2 4 5 Ž: No když se nějaký kluk zamiluje do holky, tak se s ní pak baví.  

4 Ž: Smích.  

1 U: Aha, takže když se někdo někomu líbí, tak se s ním rád baví, to je v pořádku 

ne?  

2 4 5 Ž: Ano.  

2 4 Ž: Nevím.  

2 4 5 Ž: Já bych se styděl s tou holkou se bavit, že by jí pak bylo jasný, že se mi líbí, a to 

bych se styděl.  

2 4 Ž: No ale pak se nedozví, že se ti líbí.  

2 4 Ž: No ale já právě nechci, aby se to dozvěděla.  

2 4 Ž: Aha.  

1 5 U: No dobře, to je každého věc. Takže v pořádku M. A teď si zase poslechnu, co 

mi Sára říká.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře 

1 2 3 Sára se ptá, zda nevíte, jak zařídit, aby se kamarádili všichni dohromady, že by si 

to prý moc přála?  

2 3 4 5 Ž: Že by všichni dělali to, co chtěj všichni.  

1 2 3 U: A jak to zařídíš?  

2 3 4 5 Ž: Paní učitelka řekne kamaraďte se se všema, no.  

1 U: Hm. K.? 

2 3 4 5 Ž: Že prostě jeden by se kamarádil se všema, a takhle by to udělal každej, a tak 

by se kamarádili všichni se všema.  
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2 3 4 Ž: A jak to zařídíš?  

2 3 4 5 Ž: No prostě řekneš kamaraďte se všichni, protože po tom to bude dobrý.  

2 3 4 5 Ž: Ale to nemůžeš takhle rozkázat, prostě ti je někdo sympatickej a někdo ne.  

1 2 5 U: No to je zajímavé, na tom asi něco bude, že i kdyby ti to někdo rozkázal, tak 

ti prostě někdo sympatickej je víc a někdo míň. No co dále Sáře poradíme, jak zařídit, 

aby se kamarádili ve třídě všichni dohromady?  

2 3 4 5 Ž: Aby byla prostě ke všem hodná.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře 

1 Sára říká, že se snaží být na všechny hodná, ale že stejně to nefunguje.  

1 2 U: F., co chceš dodat?  

2 3 4 5 Ž: Já bych se radši nekamarádil se všema, protože je lepší se kamarádit jenom 

s dobrejma kamarádama, který tě nepodrazej a jsou spolehlivý.  

2 3 4 5 Ž: Já nevím, jak bych to udělala, ale myslím, že by se neměla kamarádit se všema, 

ale jenom s těma které dobře zná, anebo by to mohla zkusit i s ostatníma, ale neměla by jim 

nic svěřovat, dokud nepozná, že jsou doopravdický kamarádi.  

1 2 5 U: Hm. Dobře. To jste Sáře určitě ukázali, jak na to jde také koukat. Že je 

vlastně důležité mít třeba pár kamarádů, ale skutečných. Zkuste mi ještě, děti říct, co 

pro vás znamená přátelství?  

2 4 5 Ž: No jako že udrží tajemství tvůj kamarád.  

2 4 5 Ž: Já myslím, že je to hodně důležitý, protože by bylo smutný nemít si s kým povídat 

nebo se svěřit někomu.  

1 2 U: Dobře, co ještě?  

2 4 5 Ž: Já to nedokážu vysvětlit, ale prostě jako že taky si myslím to stejné jako F., že je 

to hodně potřeba.  

2 4 5 Ž: Já se právě do školy těším kvůli kamarádům.  

1 2 U: No a co to pro tebe znamená to přátelství?  

2 4 5 Ž: Mám svý kamarády rád, nechtěl bych jiný.  
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Příloha č. 8 Přepis videa lekce 3  

1 Sára říká, že vám všem moc děkuje za to, jak jste si minule povídali o kamarádství. 

Říká, že se s holkama zkusila bavit. Říká, že to vám ale bude vyprávět až za chvíli.  

1 Sára říká, že její oblečení je z charity.  

1 2 U: Víte, co je to charita, děti?  

2 4 Ž: Ne, nevím.  

2 4 Ž: My nevíme.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že tam je takové oblečení, které už někdo nosil a že oni si tam s mamkou 

vybírají, co Sáře je a co se jí líbí. 

1 2 Sára se ptá, odkud je vaše oblečení? 

2 4 Ž: Já mám z Chodova.  

1 2 U: Centrum Chodov myslíš, to nákupní centrum?  

2 4 Ž: Jo, jo, to.  

1 2 U: Tak děti, odkud je ještě vaše oblečení?  

2 4 Ž: Já mám všechno z H-mka.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 Sára se ptá, co je to H-mko?  

2 4 Ž: No to je taková značka, kde mají spoustu oblečení a my tam nakupujem i ségra 

odtamtud má oblečení.  

2 4 Ž: To my zas nakupujem v Zaře.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 Sára se ptá, jestli Zara je taky ňáká značka?  

1 2 4 Ž: Jo, jo přesně, je právě na Chodově. Já tě tam někdy vezmu, jestli chceš?  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že jsi moc hodná, ale že se jí to líbí tam v té charitě, kde oni vybírají 

oblečení.  



21 

 

1 U: Ještě někdo by chtěl říci, odkud je jeho oblečení, no H.?  

2 4 Ž: Mně ho mamka šije, nebo ho mám po ségře.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára říká, že taky někdy má něco po svých bratrech, že se jí to prý moc líbí, zvláště 

na fotbal to nosí.  

 1 Sára říká, že s těmi holkami od nich ze třídy to bylo tak, že když na ně byla hodná a 

chtěla se s nimi kamarádit, ony se jí smály za to, že má právě oblečení z charity, a že to 

není značkové oblečení. Sára říká, že byla smutná a nechápala, co je na tom špatného, že 

jí se její oblečení líbí. Vůbec nevěděla, co má dělat.  

1 2 3 5 U: Co byste Sáře poradili? Co měla říct spolužačkám?  

2 3 4 5 Ž: Ať jim řekne, že jsou blbý.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára říká, že na ně ale nechtěla být ošklivá, že s nima chtěla kamarádit. 

1 2 3 5 U: Tak co děti jim Sára mohla ještě říci?  

2 3 4 5 Ž: No neměla jim říkat nic a nechat je být.  

2 3 4 5 Ž: To ne, to by to nemohla jen tak nechat, měla jim právě říct, že jim by se taky 

nelíbilo, kdyby se jim za něco posmívala.  

1 2 3 5 U: Co ještě?  

2 3 4 5 Ž: No, měla by jim říct, že je přece jedno, co máme na sobě, ale jaký jsme vevnitř.  

1 2 3 5 U: Jak byste se zachovali, kdybyste byli Sářiny spolužáci a viděli holky, jak 

se Sáře posmívají?  

2 3 4 5 Ž: No tak bych se jí zastal.  

1 2 3 5 U: A jak?  

2 3 4 5 Ž: No řek bych, že já taky nemám značkový oblečení, že to fakt není důležitý.  

1 2 3 5 U: Ještě někdo by chtěl říci?  

2 3 4 5 Ž: Já bych jim řekla, že Sára se s nimi chtěla kamarádit a byla na ně hodná a oni 

že jsou na ni ošklivý, že to si nezaslouží.  

1 2 3 5 U: Hm, nebo?  
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2 3 4 5 Ž: Já už to taky jednou zažila a bylo mi to nepříjemný, takže bych jí v tom 

nenechala a řekla holkám, že to přehnaly a nabídla Sáře, jestli bude kamarádit se mnou.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára moc děkuje za rady, které jste jí dali. Kdyby se jí stalo něco podobného příště, 

už určitě bude vědět, co má říct. Sára říká, že kdyby tohle věděla dřív, tak by jim řekla, co 

jste říkali, co se jí líbilo, že je přece jedno co máme na sobě, ale jaký jsme vevnitř. Taky by 

si moc přála, abyste byli její spolužáci.  
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Příloha č. 9 Přepis videa lekce 4 

1 Sára říká, že její maminka musí hodně pracovat, aby rodinu uživila. Dělá zdravotní 

sestru a někdy slouží noční služby, za to pak má víc peněz. Někdy je pak ale maminka 

hodně unavená a někdy spí trochu déle. Sára pak přijde pozdě do školy. Zrovna včera se 

jí to stalo. Všechny děti už tam byli.    

1 2 U: Už se vám to někdy stalo?   

2 4 Ž: Mně jo.  

2 4 Ž: Mně se to děje dost často. Je to hrozný.  

2 4 Ž: Mně teda se to ještě nestalo.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára říká, že nemá ráda, když přijde pozdě.  

1 2 U: Víte, proč asi?  

2 4 5 Ž: No protože je z toho ve stresu.  

1 2 U: Jak to myslíš?  

2 4 5 Ž: No, že nestíhá a je udýchaná, když běží do třídy.  

2 4 5 Ž: Mně vadí, že za to můžou rodiče a děti to odskáčou.  

2 4 5 Ž: No přesně, vždycky za to můžou rodiče, že neslyšeli budík.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára prý nemá ráda, jak se pak ostatní děti dívají.  

1 2 U: Znáte ten pocit? Jaký je to asi pocit?  

2 4 5 Ž: Příšernej.  

2 4 5 Ž: To teda, musíš jít strašně rychle do lavice přes celou třídu a všichni koukají. 

Hrůza. 

2 4 Ž: Já nevím jakej je to pocit, já to nezažila.  

2 4 Ž: Ale jo jo, jednou si přišla pozdě.  

1 2 U: Počkej O., tak L. musí vědět, jestli přišla pozdě nebo ne sama. Ale to není tak 

důležitý, spíš se ptám na ten pocit?  
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2 4 5 Ž: Já třeba často chodím pozdě a nevadí mi, že se všichni koukají.  

1 2 U: Proč se tedy všechny děti na Sáru dívají? Myslí to zle?  

2 4 5 Ž: Já myslim, že je jim to jedno, že prostě koukaj, co se děje.  

2 4 5 Ž: No někdo může koukat blbě a myslet to zle.  

1 2 U: A co asi tak zlého tím může myslet?  

2 4 5 Ž: No, že si řekne, ježiši zase jde ta Sára pozdě.  

1 2 U: A proč to někomu může vadit?  

2 4 5 Ž: No, že je ruší od vyučování.  

2 4 5 Ž: No, mně to naopak baví, že to to vyučování přeruší. To je super náhodou.  

2 4 5 Ž: No někdo to může myslet zle a někdo ne, že je to někomu jako nepříjemný, když 

je přerušený jakoby to vyučování.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára má prý strach, že se na ni učitelka zlobí.  

1 2 U: Znáte ten pocit, když se na vás za něco zlobí?  

2 4 Ž: To teda jo.  

2 4 Ž: Já ho znám dost dobře, na mě se pořád zlobí za něco ségra.  

1 2 3 U: No a jak to řešíš?  

2 3 4 Ž: No, že já někdy ani nevím, proč se zlobí, tak to spíš nechám být.  

1 2 U: A pak se udobříte?  

2 4 Ž: Jo, pak je to už dobrý.  

1 2 U: Myslíte, že se paní učitelka na Sáru zlobila?  

2 4 5 Ž: Možná jen na začátku, učitelky se vždycky zlobí, když jde někdo pozdě.  

2 4 5 Ž: Já myslím, že právě ani ne, že to za chvíli zapomene, že vůbec někdo přišel pozdě.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že doufá, že na ní paní učitelka teda naštvaná nebyla a že snad už pozdě 

nepřijde, aby se na ní děti tak nekoukaly. Moc ale děkuje, za to, jak to s vámi mohla 

probrat. Říká, že teď už jí je mnohem lépe.  
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Příloha č. 10 Přepis videa lekce 5 

1 Sára říká, že ve třídě má kamaráda Honzíka. O přestávkách si prý chodí kupovat něco 

do bufetu, který ve škole mají. Občas se s ní o to rozdělí. Sára se ho prý ptala, kde na to 

pořád bere peníze.  Honza říkal, že prý dostává kapesné.   

1 2 U: Víte děti, co je to kapesné?    

2 4 Ž: Jako kapesník?  

1 2 U: To ne, jinak?  

2 4 Ž: Kapesné to jsou peníze.  

1 2 U: No, ano H., ale jaké?  

2 4 Ž: Co ti někdo dává, třeba rodiče.  

1 2 U: Ano, dobře. A třeba když někdo dostane peníze za vysvědčení, tak je to taky 

kapesné?  

2 4 Ž: Jo.  

2 4 Ž: Já myslím, že ne, protože kapesné to ti dávaj rodiče třeba každej tejden nebo tak.  

2 4 Ž: No, já ho dostávám jako každej měsíc vždycky.  

1 U: Aha, takže kapesné jsou peníze, které ti rodiče dávají pravidelně, ano.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 5 Sára říká, že jí nevadí, že ho nedostává, že ví, že jí maminka má stejně ráda.  

1 2 U: K čemu může být dobré, když se dostává kapesné?  

2 4 5 Ž: No třeba, že si za něj něco pak můžeme koupit.  

2 4 5 Ž: Já si ho třeba šetřím na karty s pokémonama.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 2 Sára se ptá, co to jsou karty s pokémonama?  

2 4 Ž: U vás ve škole to nikdo nesbírá?  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že ne, ne.  
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2 4 Ž: No, to sou takový kartičky, na kterých máš taková obrázky a s tím jako hraješ 

takovou hru.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že by je chtěla vidět a tu hru se naučit.  

1 2 4 Ž: Tak já ti je příště přinesu ukázat.  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

Sára říká, že to bude moc ráda.  

1 2 U: Aha, takže s kapesným si můžu dělat vlastně, co chci?  

2 4 5 Ž: Jo, to kapesný je tvoje, a je třeba dobrý si ho šetřit.  

1 2 U: Hm, proč je to dobré, si kapesné šetřit?  

2 4 5 Ž: No protože když ho utratíte, tak nic nemáte.  

1 2 U: Nebo?  

2 4 5 Ž: Jako že potom máte víc a víc, když si ho šetříte.  

2 4 5 Ž: To já si třeba něco šetřim a něco trochu utratim.  

1 2 U: Ano, takže nás učí hospodařit s penězi. Že?  

1 Naklonění a naslouchání Sáře  

1 Sára říká, že jednou až ho bude třeba dostávat, tak díky vám bude vědět, co s ním 

dělat.  

1 2 U: K čemu jsou peníze?  

2 4 Ž: Abysme si něco právě mohli koupit.  

2 4 Ž: Nebo abysme si je šetřili.  

1 2 U: Ano, o tom jsme teď mluvili, ale k čemu jsou třeba peníze dospělým?  

2 4 Ž: No musí platit účty, jídlo a benzín do auta třeba.  

2 4 Ž: No, a ještě třeba obědy ve škole.  

1 2 U: K čemu ještě dospělý potřebují peníze?  

2 4 Ž: Na dům a taky na jídlo pro mazlíčky.  

2 4 Ž: Jo a ještě, aby nám mohli dávat kapesné.  
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1 2 U: Ale když peněz tolik nemají, tak kapesné nemusí dávat, nebo jo?  

2 4 Ž: To ne, ale musí platit dům, aby měli kde bydlet.  

1 2 5U: Dobře. Co si za peníze naopak nekoupíš? 

2 4 5 Ž: Třeba kamarádství.  

1 2 5 U: Ano, co ještě?  

2 4 5 Ž: No třeba štěstí nebo rodinu.  

2 4 5 Ž: Taky, aby tě měl někdo rád.   

1 Sára říká, že se toho dnes od vás hodně dozvěděla. Říká, že už se těší, až zase sem 

přijde. 
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Příloha č. 11 Projevy žáků v reálném životě školy  

6. 6. 2017 L. se bavila s A. a říkala jí, že žádné holce teda fakt pomáhat nebude, že si stejně 

za to může sama a radši si ty peníze nechá.  

11. 9. 2017 K dnes spolupracoval s L. takovým způsobem, že na ni čekal, pomáhal ji a bylo 

z něj cítit, že mu nevadí, že na ní musí čekat. Choval se k ní způsobem, který respektoval 

její specifické potřeby.  

 13. 9. 2017 M. dnes vzal papír M. a komolil jeho jméno, taky všechny naváděl, ať se 

podívají na to, že nemá skoro nic vyplněno. Žáci si nevšimli, že při situaci byla přítomná 

paní učitelka Y., která mi tuto situaci následně vyprávěla v interview.  

3. 10. 2017 A. nechtěla sedět se S.. Nechtěla s ním spolupracovat a být stále ve dvojici. Otáčí 

se a raději si povídá se spolužáky, kteří sedí za ní. Nevím, zda je to způsobeno barvou pleti 

spolužáka, nebo to že je kluk, nebo jak to souvisí s jeho školní úspěšností.   

18. 10. 2017 A., která nechtěla sedět se S. mu pomáhá a baví se s ním. Jejich vztah se 

proměnil. Nevím, jestli je to kvůli rozhovoru s panenkou Sárou o přátelství, který proběhl. 

26. 10. 2017 K. pošeptal M., že je M. úplně blbej. A kouká se na něj, jakoby byl něco méně 

a nechce se s ním za žádnou cenu bavit. Neřekne mu to do očí, ale jemu za zády.  

 2. 11. 2017 Skupina nechtěla spolupracovat s L., L. se zastala S., která se jí ujala a bránila 

ji před druhými. Skupina se nakonec s L. do práce pustila.  

6. 11. 2017 Při ocenění při párovém čtení, E. ocenila P. za to, že se ve čtení hodně zlepšil.   

15. 11. 2017 Na tělocviku se při čekání než přijdou na řadu, pohádali A. a L., L. jí řekla, 

nedělej mi to, taky by se ti nelíbilo, kdybych ti něco takovýho dělala. A. se omluvila.  

20. 11. 2017 T. byla zima. A. mu půjčila svou mikinu, která měla růžovou barvu. M., T. a 

M. se T. smáli a ukazovali na něj prstem, že je jak holka. A. se ho zastala, že mu je ale zima 

a je přece jedno, že je to růžová barva.  

14. 12. 2017 A. nechce sedět s V., moc prý vše řeší a dává jí nohy na stůl. A. chce sedět 

raději s klukem. Začala se s nimi dokonce více bavit. Začala si také všímat, že A. furt jenom 

dělá to, co chce ona.  

4. 1. 2018 K. a M. se posmívali při převlékaní na tělocvik D., že má ošklivé trenky, T. přišel 

a říkal, ať ho nechají bejt.  
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Příloha č. 12 Vzkazy panence Sáře 

 

 


