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Anotace: 

Otázky jsou nastříhány. Žák si otázku vylosuje, přečte a odpoví na ni. Pracuje se 
v komunitním kruhu. Žáci pozorně naslouchají sobě navzájem, nepřerušují se 
v promluvě. Učitel může dávat doplňující otázky. Může se zpracovat na balicí papír 
s vlastním výtvarným doprovodem.



1. Který den je pro tebe nejhezčí?  Proč?

2. Který den nemáš rád?  Proč?

3. Kterou hodinu máš ve škole nejraději? Proč?

4. Kolik času trávíš denně venku a co děláš?

5. Sportuješ? Jak často a kolik hodin týdně?

6. Chodíš do nějakého kroužku? Do jakého?

7. Máš kamaráda? Jak často se vidíte? Co společně děláte?

8. Kolik času věnuješ denně přípravě do školy?

9. Kdy se učíš?



10. Pomáháš rodičům s domácími pracemi? Jak často a jak 
      dlouho?

11. Kolik času trávíš denně u televize nebo u počítače?
      Máš zavedený přesný režim?

12. Díváš se v televizi i na pořady pro dospělé?

13. Kolik času trávíš poslechem hudby?

14. Býváš často sám doma bez rodičů?

15. Vyprávíte si s rodiči o tom, co bylo ve škole? 

16. Vyprávíš si s rodiči o tom, co zajímavého jsi zažil?

17. Vyprávíš si s rodiči o tom, co tě trápí?

18. Vyprávíš si s rodiči, o čem přemýšlíš?



19. Čtete si společně doma s rodiči?
20. Zpíváte si doma společně s rodiči?

21. Máš pocit, že se ve škole dozvídáš nové věci?

22. Máš sourozence? Jak se jmenují? Pomáháte si?

23. Máš prarodiče? Jak se jmenují? Svěřuješ se jim se   
      svými radostmi i starostmi?

24. Co si myslíš o kamarádství? Jaký by měl být kamarád?

25. Čím bys chtěl být v dospělosti?

26. Je něco, co tě trápí?

27. Komu se svěříš se svým trápením?

28. Komu důvěřuješ?
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