Dotazník pro nové Sportíky
Ahoj, vítej ve Sportíku. Jsme rádi, že se k nám chceš přidat. Určitě už o nás něco víš, třeba z
internetových stránek www.sportici.info. My tě zatím neznáme a je pro nás důležité to změnit,
abys rychleji zapadl třeba i s celou rodinou. Něco nám o sobě napiš v tomhle dotazníku – spolu s
mámou a s tátou. Žádná z otázek o ničem nerozhoduje a není povinná, ale budeme radši, když se
rozepíšete. Díky a těšíme se na tebe v září na první schůzce.
Za Sportíky zdraví Prófa.
Tvoje jméno a příjmení:

..............................................................................................

Jak ti říkají? Máš nějakou oblíbenou přezdívku?
...................................................................................................................................................................................
Jak jsi se o Sportíku dozvěděl(a)? Znáš někoho ve Sportíku?
...................................................................................................................................................................................
Proč se hlásíš do Sportíka?
...................................................................................................................................................................................
Jaké jsou tvoje zájmy? V čem jsi dobrý(á)?
...................................................................................................................................................................................
Jaká je tvoje oblíbená činnost nebo hra? Je jich víc?
...................................................................................................................................................................................
Jaké věci nemáš rád(a), co tě naopak nebaví?
...................................................................................................................................................................................
Sportuješ? (jasně, závodně / pro zábavu / moc ne / …) Jaké sporty tě baví?
...................................................................................................................................................................................
Co by ses rád(a) ve Sportíku naučil(a), v čem se zlepšil(a)?
...................................................................................................................................................................................
Máš už zkušenost s nějakým dětským oddílem? A víš něco o táboření?
...................................................................................................................................................................................
Jak ti to jde ve škole? Jsou známky pro tebe a pro rodiče důležité?
...................................................................................................................................................................................

Ostatní otázky jsou určené pro tvoje rodiče (ale klidně si je přečti také):
Čím je vaše Sportíče výjimečné?
...................................................................................................................................................................................
Co od oddílu očekáváte za přínos?
...................................................................................................................................................................................
Chcete a můžete se jako rodina zúčastnit brigád a akcí se Sportíky? (Clean-up, sázení stromků,
čištění ptačích budek, pohádkový les, …)
...................................................................................................................................................................................
Chtěli byste se zúčastnit přípravy některých akcí Sportíku? S čím byste nám mohli pomoci?
(stavba tábora, úpravy nebo zajištění klubovny, doprava věcí, …)
...................................................................................................................................................................................
Je něco dalšího, co bychom o vás, nebo o vašem Sportíčeti měli vědět?
...................................................................................................................................................................................
Máte na začátek nějaké přání, které by se ve Sportíku mohlo splnit?
...................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nenechal ses odradit dlouhým dotazníkem? Výborně, prošel jsi první zkouškou – dotazník
nám, prosím, pošli, nejlépe e-mailem, co nejdříve. Neboj se na cokoliv zeptat, nejlépe
prostřednictvím následujících kontaktů na jednoho z nás, starších vedoucích:
•
•
•
•
•

e-mail:
sportici@sportici.info
Lenka (Lenka Neubauerová, hlavní vedoucí):
Prófa (Jan Kirschner, předseda organizace):
Tomáš (Tomáš Vadas, vedoucí tělocvičny):
Puntík (Bára Čechová, vedoucí Dráčat)

724 530 266
728 751 313
607 194 117
776 396 806

Kontakty můžeš najít i na našich internetových stránkách www.sportici.info. Tam také v
srpnu budou informace o příštím školním roce, fotky z tábora i další zajímavosti.

