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Příloha 1 – Přepis rozhovoru 1 

Paní učitelka 

 

1. Jak dlouho vykonáváte svou profesi učitelky ve škole při nemocnici? 

Já už vlastně tady pracuji od roku 1988, takže to je do dnešního dne vlastně 31 let. Ale ještě 

předtím jsem pracovala ve škole při nemocnici v Písku, tam jsem působila rok. Takže 32 let 

dohromady. 

2. Co Vás vedlo k této profesi? 

Popravdě je to tak, že jako dítě jsem sama byla často hospitalizována v nemocnici. Nejprve 

v předškolním věku, kdy jsem se tam s paní učitelkou z mateřské školy účastnila různých 

vyrábění a výtvarných činností a velmi ráda na to vzpomínám. I když v nemocnici jsem 

nebyla jako dítě ráda, tak na ty chvíle, které jsem trávila tam ve škole, ráda vzpomínám. A 

potom později vlastně, když už jsem byla školou povinná, jsem se v nemocnici i učila. Což mi 

potom pomáhalo překonat období, kdy jsem nebyla přítomna ve škole a mohla jsem dál 

pokračovat s dětmi. A ta práce se mi líbila a říkala jsem si, že v budoucnu bych mohla i sama 

toto vykonávat. Maminka taky byla učitelkou, ale vlastně v jiném zařízení, ne v nemocniční 

škole, ale tady po té zkušenosti z dětství, a když jsem si vybírala po gymnáziu vysokou školu 

a byl tam obor na pedagogické fakultě Speciální pedagogika, tak jsem si říkala, že to by bylo 

pro mě a i jsem chtěla někomu při tom svém povolání pomáhat, tak jako jsem to zažila 

v dětském věku. 

3. Jaká jsou podle Vás úskalí Vaší profese? 

Tak osobně vidím asi největší úskalí v tom, že když pracujete s dlouhodobě 

hospitalizovanými žáky, tak se mezi vámi vytváří užší vztah mezi učitelem a žákem. A 

vlastně osud toho každého žáka, s kterým pracujete, vám už nemůže být dále nějak lhostejný 

nebo cizí. Ale asi bych k tomu dodala, že i pro to dítě musíte být vždycky dobře naladěna. 

Optimálně tak, abyste na něj přenášela kladné myšlení a nedávala nijak najevo, že třeba máte i 

starost o jeho zdraví. 

4. Jaké předměty učíte děti na 1. stupni? Souvisí to s délkou jejich hospitalizace? 

Samozřejmě, že to souvisí. Já pracuji převážně s dětmi dlouhodobě hospitalizovanými, takže 

vyučujeme všechny předměty, které děti mají ve své škole, kromě tělesné výchovy, od které 

jsou osvobozeny. Výchovy jako výtvarná výchova, pracovní vyučování a hudební výchova, 

děti mají v rámci odpoledních volnočasových aktivit. A dopoledne se tedy učí základní 

předměty. Český jazyk, matematiku, do třetí třídy prvouku a čtvrtá a pátá třída vlastivědu a 

přírodovědu. 

5. Jak podle Vás děti vnímají, že se v nemocnici musí také učit? 



Myslím si, že víceméně pozitivně, protože většinou se děti chtějí vrátit zpátky do své třídy a 

samy si uvědomují, že to učivo by nemohly po té hospitalizaci nějak rychle se doučit, protože 

už na začátku léčby jim lékař většinou říká, že ta léčba bude dlouhodobější. Takže i při 

prvním pohovoru s dětmi jim řekneme, že ta škola je tu hlavně proto, aby potom mohly 

navázat se svými spolužáky a postoupit do dalšího ročníku a nemusely opakovat, že tady 

vlastně tu výuku budou mít obsahem učiva stejnou jako ve škole, a že se i spojuji s jejich paní 

učitelkou a ona mi zasílá podklady pro tu výuku, tak si myslím, že to tak berou a jsou rády, že 

se tu budou učit. 

6. Kde výuka probíhá? 

Tak to záleží na tom konkrétním žákovi. Je lepší, když se děti mohou učit třeba ve skupinkách 

v herně, ale opravdu to vždy záleží na tom aktuálním zdravotním stavu ten den a vlastně i na 

tom, jestli ten žák absolvuje i nějakou intenzivnější léčbu, kdy je opravdu pro něj lepší být na 

tom pokoji a na lůžku. 

7. Kdy výuka probíhá? 

Výuka probíhá v dopoledních hodinách. Základní předměty vždy v dopoledních hodinách, 

jednou týdně mám odpolední výuku, tak při té můžeme ještě doplňovat učivo nebo se věnovat 

ještě procvičování nebo vlastivědě, přírodovědě.. a odpoledne jak jsem říkala, probíhají 

víceméně volnočasové aktivity, při kterých děti mají výchovy a z výchov jsou i také 

klasifikovány. 

8. Kolik dětí obvykle učíte najednou? 

To je různé, ale najednou si myslím, že je to tak do těch čtyř dětí. Ale je to opravdu různé, 

podle toho, jaká je možnost vzít si děti dohromady. Ještě bych tady podotkla, že některé děti 

třeba mají izolaci, protože to vyžaduje jejich zdravotní stav a potom je opravdu musím 

vyučovat jenom individuálně na tom pokoji. I když často chtějí jít do herny a účastnit se toho 

vyučování ve skupince, tak to opravdu nejde. 

9. Jaký počet vyučovaných dětí upřednostňujete a proč? 

Nejlepší je to v té skupince. I pro ty děti, je jim to bližší, když tady nemůžeme mít třídu, tak 

aspoň ta skupinka. A myslím si, že skupinka mezi tak dvěma až čtyřmi dětmi je optimální, ale 

opravdu to záleží na těch konkrétních podmínkách, na tom oddělení a na tom, jak děti mohou 

nebo nemohou se zúčastnit vyučování ve skupince. 

10. Jakým způsobem jsou děti hodnoceny za svou práci? 

Snažím se je hodnotit podle toho, jak jsou zvyklé ze své kmenové školy. Pokud vyučuji děti, 

které ve své kmenové škole mají pouze slovní hodnocení, tak se to snažíme respektovat a 

hodnotit je tak i tady. Pokud mají klasické hodnocení známkami, pokračujeme v tom 

klasickém hodnocení. 

11. Jak často komunikujete s třídním učitelem/třídní učitelkou z kmenové třídy 

pacienta? 



Tak zpravidla po tom, co dítě zapíši k nám do výuky, se spojuji s třídní učitelkou z jeho 

kmenové školy a oznámím jí, že tady dítě při své hospitalizaci bude vyučováno. To je takové 

první spojení. Potom mi učitel dodá nějakou formou, většinou si to teď posíláme mailem, 

podklady pro vzdělávání. To znamená tematické plány nebo potom sám vytvoří nějaké plány 

individuální. A když toto mám, tak pak už tak často nemusím, ale jsou někteří učitelé, kteří mi 

to chtějí dodávat třeba po týdnu, tak to pak komunikujeme častěji. Rozhodně potom 

komunikuji s učitelem před klasifikací - jak pololetní, tak i klasifikací závěrečnou na konci 

roku, a domlouváme se, zda oni žáka na základě našich podkladů budou schopni klasifikovat. 

A ještě potom ke čtvrtletí, prvnímu nebo třetímu, vždy zasíláme škole zprávu o tom, že žák je 

zde vyučován. 

12. Jaké informace po ní/něm vyžadujete? 

Jak jsem říkala, nejprve jsou to podklady pro výuku. To znamená tematické plány. Dále 

s učitelem se domlouváme, pokud má žák nějaké specifické poruchy učení a má individuální 

plán nebo nějaká doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, tak většinou i s tím mě 

učitel seznámí. 

13. Co s ním/s ní naopak Vy sdílíte? 

Učitelé se často třeba ptají, jakou formou tady žák bude vzděláván nebo které předměty zde 

bude mít. Nemůžeme třeba mluvit s učitelem o zdravotním stavu žáka, to nám zásadně 

nepřísluší, takže to s ním skutečně sdílet nemůžeme, to musí sdílet se zástupcem žáka – 

s rodiči. A potom teda v době klasifikace se domlouváme, jak bude probíhat klasifikace. 

14. Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody výuky v nemocnici ve srovnání s výukou 

v běžné škole? 

Já si myslím, že největší výhoda výuky tady v nemocnici je to, že ta výuka je individuální 

práce s žákem, že vlastně my můžeme při té individuální práci, i pokud s žákem pracujeme 

v rámci malé skupinky, lehce a brzy odhadnout, co třeba žák potřebuje procvičit, vysvětlit či 

doučit a podle toho tu výuku směřovat. Vlastně můžeme udělat výuku takzvaně žákovi šitou 

na míru. A ještě teda ta výuka tady často probíhá v přátelské atmosféře. K nevýhodám bych 

například řekla, že žáci ve třídě jsou tím kolektivem motivováni třeba k lepšímu výsledku, 

takže v té třídě třeba probíhají při výuce různé soutěže a tou soutěživostí a motivací pro ně 

může být ten kolektiv. Což tady není. Ještě je zde nutné respektovat aktuální zdravotní stav a 

tomu tu každodenní výuku podřídit. To znamená, že musíte být flexibilní a ne vždy se na to, 

co si připravíte, upnout, ale reagovat podle každodenního zdravotního stavu žáka a tomu 

podřídit i obsah té výuky a to množství poznatků, které mu předáváte. Ještě bych chtěla říct, 

že učitel i žák se musí při výuce v nemocnici vyrovnat také s různými rušivými vnějšími 

vlivy, které se často v danou chvíli odehrávají na pokoji i oddělení - například pláč jiných 

menších dětí. Nebo výuka může být přerušena nějakým vyšetřením nebo třeba injekcí a chvíli 

pak žáka zase musíme motivovat a uvést ho zpátky, aby se soustředil, byl pozorný. A jinak to 

už jsem říkala, že učitel musí řešit každodenně psychické naladění dětí. Ještě bych k tomu 

řekla, že v běžné škole se učitelé mohou potýkat s kázeňskými problémy. Tady v nemocnici je 

zase úkolem učitele spíše žáka k výuce motivovat a odvádět pozornost od nemoci. A tím 



vlastně dětem pomoci překonat náročné období v léčbě. A také učitel zde musí být velmi 

flexibilní a reagovat na různé požadavky kmenových škol. Asi takto. 

  



Příloha 2 – Přepis rozhovoru 2 (dětský pacient) 

Respondent A 

 

Ročník: 5. 

Pohlaví: žena 

Místo: Učebna 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

No, je to tady hezký, ale bývalo to hezčí na tom starým oddělení. 

2. Potkala jsi tady nové kamarády? 

Jo, hodně. 

3. Baví tě výuka? Proč ano nebo proč ne? 

Tak výuka mě baví, protože nemusím sedět na posteli. 

4. Jaké předměty se tady učíš? 

Češtinu, matiku, vlastivědu, přírodovědu, prostě všechno. Ale nejvíc češtinu a matiku. 

5. Který z předmětů máš nejraději a proč? 

Matiku, přírodovědu a tak trošičku češtinu. 

6. Jaký předmět tě naopak nebaví a proč? 

Nejhorší je vlastivěda a ájina. Nejhorší. 

7. Chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte do učebny? 

No, když mi je blbě, tak na pokoj. A když mi je dobře, tak sem. 

8. Učíš se s paní učitelkou sama, nebo je vás více? 

No, tak teď se učím tady s <jméno>, ale jinak se učím většinou sama. 

9. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

Ne. 

10. Dostáváš za svou práci známky? 

Jo. 



A dostáváš i jiné hodnocení? Třeba slovní? 

Ne. 

11. Dostáváš domácí úkoly? 

Jo, ale ty jsou strašně lehký. 

12. Věnuješ se učení i mimo vyučování? 

Jo, ale to je všechno hrozně hr hr. A pak už nemusím dělat nic. 

13. Je něco, co bys tady na výuce v nemocnici chtěla změnit? 

Nene. 

14. Baví tě výuka tady víc než ve tvé kmenové třídě? To je třída, kam chodila, než jsi šla 

sem. Proč? 

No, je to lepší, protože je to tady kratší, tam to trvá strašně dlouho. A hlavně tam kluci pořád 

hrozně zlobili. 

  



Příloha 3 – Přepis rozhovoru 3 (dětský pacient) 

Respondent B 

 

Ročník: 5. 

Pohlaví: žena 

Místo: Učebna 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

Jo, líbí. 

2. Potkala jsi tady nové kamarády? 

Jo, celkem hodně. 

3. Baví tě výuka? Proč ano nebo proč ne? 

Tak je to tak, že se tady víc naučím než v tý škole. Protože tam jak nás bylo víc, tak se toho 

třeba nedalo tolik probrat jako tady. 

4. Jaké předměty se tady učíš? 

Češtinu, matiku, přírodovědu, vlastivědu, angličtinu. 

5. Který z předmětů máš nejraději a proč? 

Přírodovědu, protože je taková zajímavá. 

6. Jaký předmět tě naopak nebaví a proč? 

No matika, protože teď už je to takový těžší. 

7. Chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte do učebny? 

Spíš sem. 

8. Učíš se s paní učitelkou sama, nebo je vás více? 

Většinou sama, ale někdy i takhle třeba s <jméno>. 

9. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

Ne. 

10. Dostáváš za svou práci známky? 



Jo. 

A dostáváš i jiné hodnocení? Třeba slovní? 

Hmm, spíš ne. 

11. Dostáváš domácí úkoly? 

Občas. 

12. Věnuješ se učení i mimo vyučování? 

Jo. 

13. Je něco, co bys tady na výuce v nemocnici chtěla změnit? 

Asi ne. 

14. Baví tě výuka tady víc než ve tvé kmenové třídě? To je třída, kam chodila, než jsi šla 

sem. Proč? 

To asi ne. 

Ale podle toho, co jsi říkala na začátku, se tady toho víc naučíš. 

To jo, ale tam je to prostě třída a baví mě to tam víc třeba i proto, že tam je víc kamarádů, se 

kterýma se známe dýl. 

  



Příloha 4 – Přepis rozhovoru 4 (dětský pacient) 

Respondent C 

 

Ročník: 3. 

Pohlaví: žena 

Místo: Pokoj 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

Dobře. 

2. Potkala jsi tady nové kamarády? 

Jo. 

3. Baví tě výuka? Proč ano nebo proč ne? 

Baví, protože ve škole celkem se na to nemůžu soustředit, protože tam řvou. 

4. Jaké předměty se tady učíš? 

Český jazyk… Pak matiku a angličtinu. 

5. Který z předmětů máš nejraději a proč? 

Český jazyk, protože tam jsou takový různý věci český. 

6. Jaký předmět tě naopak nebaví a proč? 

Matika, protože je to trošku těžší. 

7. Chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte do učebny? 

Na pokoj. 

8. Učíš se s paní učitelkou sama, nebo je vás více? 

Sama. 

9. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

Ne. 

10. Dostáváš za svou práci známky? 

Jo. 



A dostáváš i jiné hodnocení? Třeba slovní? 

Jen známky. 

11. Dostáváš domácí úkoly? 

Jo. 

12. Věnuješ se učení i mimo vyučování? 

Jo. 

13. Je něco, co bys tady na výuce v nemocnici chtěla změnit? 

Asi nic. 

14. Baví tě výuka tady víc než ve tvé kmenové třídě? To je třída, kam chodila, než jsi šla 

sem. Proč? 

Ve třídě mě to baví víc, protože tam jsou kamarádi. 

  



Příloha 5 – Přepis rozhovoru 5 (dětský pacient) 

Respondent D 

 

Ročník: 5. 

Pohlaví: muž 

Místo: Pokoj 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

Líbí se mi tady hodně, protože tady jsou učitelky hodný a dobře se mi tady s nima učí. 

2. Potkal jsi tady nové kamarády? 

Jo, určitě. 

3. Baví tě výuka? Proč ano nebo proč ne? 

Jo, třeba čeština, matika.. Baví mě to prostě proto, že mi to asi jde, ale taky i kvůli tomu, že 

mi to dokážou ty učitelky dobře říct. 

4. Jaké předměty se tady učíš? 

Češtinu, matiku, přírodovědu, vlastivědu a angličtinu. 

5. Který z předmětů máš nejraději a proč? 

Asi matiku, protože…nevím, s číslama mi to jde. 

6. Jaký předmět tě naopak nebaví a proč? 

Asi úplně ne, všechny předměty jsou takový zajímavý. 

7. Chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte do učebny? 

Na pokoj. 

8. Učíš se s paní učitelkou sama, nebo je vás více? 

Spíš sám. 

9. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

Možná.. Nevím, asi spíš ne. Nejsem si úplně jistej. 

10. Dostáváš za svou práci známky? 



Ano. 

A dostáváš i jiné hodnocení? Třeba slovní? 

Slovní hodnocení ne, spíš známky. 

11. Dostáváš domácí úkoly? 

Jo. 

12. Věnuješ se učení i mimo vyučování? 

Jo. 

13. Je něco, co bys tady na výuce v nemocnici chtěl změnit? 

Asi ne. Akorát, že učitelky většinou přijdou brzo. 

14. Baví tě výuka tady víc než ve tvé kmenové třídě? To je třída, kam chodila, než jsi šla 

sem. Proč? 

No, asi bych tu třídu nevyměnil, ale baví mě to tady. Už jen kvůli tomu, že tam mám 

kamarády a takový…tak bych to nevyměnil. 

  



Příloha 6 – Přepis rozhovoru 6 (dětský pacient) + doplňkový rozhovor 

Respondent E 

 

Ročník: 4. 

Pohlaví: muž 

Místo: Pokoj 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

Hodně se mi tu líbí, jenom některý vyšetření jsou horší, že mě to bolí. 

2. Potkala jsi tady nové kamarády? 

Jo. 

3. Baví tě výuka? Proč ano nebo proč ne? 

Baví mě tu výuka, protože vlastně když mi je blbě, tak se skončí, a když je mi dobře, tak se 

můžu učit dál. 

4. Jaké předměty se tady učíš? 

Matiku, češtinu, angličtinu… a to je asi všechno, co jsem tu zatím měl za předměty. 

5. Který z předmětů máš nejraději a proč? 

Matiku a angličtinu, protože mě baví počítat a angličtina, protože se dozvídám něco novýho, 

jak se to řekne. 

6. Jaký předmět tě naopak nebaví a proč? 

Čeština, protože musím psát. 

7. Chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte do učebny? 

Podle toho, jak mi je. Občas jsem tady a občas si mě bere do učebny. 

8. Učíš se s paní učitelkou sám, nebo je vás více? 

Sám. 

9. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

Zatím ne. 

10. Dostáváš za svou práci známky? 



Jo. 

A dostáváš i jiné hodnocení? Třeba slovní? 

Taky občas. 

11. Dostáváš domácí úkoly? 

Jo. 

12. Věnuješ se učení i mimo vyučování? 

Jo. 

13. Je něco, co bys tady na výuce v nemocnici chtěla změnit? 

Nic. 

14. Baví tě výuka tady víc než ve tvé kmenové třídě? To je třída, kam chodila, než jsi šla 

sem. Proč? 

Tak teď musím přemýšlet… Asi jo. Protože je tu víc srandy a hlavně mě nikdo neotravuje… 

jako spolužáci nebo tak… při některým psaní. 

 

DOPLŇKOVÝ ROZHOVOR: 

Místo: Učebna 

15. Minule jsi říkal, že tě výuka tady baví víc než ve tvé kmenové škole. V čem se podle 

tebe výuka tady v nemocnici liší? 

No… V tom, že prostě když mi je blbě, tak nemusím tady čekat, než pro mě přijede mamka, 

že prostě se skončí a já se potom ještě nemusím učit jakoby ještě v tý škole, dodělávat vlastně 

to, co jsem začal. 

16. A kdybys mohl sám navrhnout, jak by učení tady v nemocnici mělo probíhat, tak co 

bys navrhoval? 

Vůbec se neučit. 

Takže nejradši by ses tu neučil vůbec? 

Jo. Asi jediný, co mě tu baví, tak je to tvoření. A to bych tu asi nechal. 

17. A jak často jsi za svou práci tady hodnocený? 

No… Podle toho, jak mi je, jak to vypadá… 

18. A minule jsi taky říkal, že se učení věnuješ i mimo vyučování… A s kým se učíš? 



S mamčou. A nebo jedeme za mojí paní učitelkou a ta nám dá nějaký sešity nebo něco, co 

jsme prostě dělali, abych se to mohl doučit. 

Takže jsi v kontaktu i s paní učitelkou ze svojí školy? 

Jo. 

19. A kdybys měl někomu, koho by čekal dlouhodobý pobyt v nemocnici vysvětlit, jak to 

tady chodí v rámci školy, tak co bys mu řekl? Kdyby vůbec neměl představu… 

Asi že se ničeho nemusí bát. Jako kdyby někam šel na nějakej zákrok, a že škola je tu docela 

dobrá. Že to není tak hrozné jako třeba v tamtý škole. 

Ve tvé kmenové škole? 

No… 

Takže by se měl spíš těšit na tu výuku tady? 

Jo… 

A proč? 

Protože se tu učí třeba jenom dvě hoďky, což je míň jak v tamtý kmenový škole, což je čtyři 

až pět hodin. 

  



Příloha 7 – Přepis rozhovoru 7 (dětský pacient) 

Respondent F 

 

Ročník: 2. 

Pohlaví: žena 

Místo: Učebna 

 

1. Jak se ti tady líbí? 

Mně se tady líbí, protože se tady naučím víc než normálně ve škole. Protože se mi ta učitelka 

věnuje. Takhle se věnuje celý třídě a takhle se věnuje jenom mně. 

2. Čím ještě se výuka tady podle tebe liší? 

No já nevím… 

3. Potkala jsi tady nové kamarády? 

Jo. 

A máš možnost s nimi trávit nějaký čas? 

No… Spíš ne. 

4. A baví tě výuka? 

Jo. 

A proč tě baví? 

Já to neumím takhle jako říct… To neumím jako vysvětlit. 

Nebo je jediný důvod ten, který jsi říkala na začátku? Že se ti tady paní učitelka víc 

věnuje? 

Přesně tak… 

5. A jaké předměty se tady učíš? 

Nejvíc matematiku a češtinu… To asi nejvíc… 

A ještě nějaké předměty? 

No prvouku spíš dělám doma, že já tady spíš probírám češtinu a matematiku. 

6. A který z předmětů máš nejraději a proč? 



Matematiku…Protože mě to baví. 

7. A je nějaký předmět, který naopak nebaví? 

Čeština. 

A proč? 

Protože já nerada čtu. 

8. A chodí paní učitelka za tebou na pokoj tě učit, nebo chodíte sem do učebny? 

Jak kdy… Někdy na pokoji a někdy do herny. 

A na čem to záleží? 

Záleží, když se tady třeba někdo učí jinej... A nebo jak mi je. 

9. A učíš se s paní učitelkou sama, nebo je vás víc? 

Jenom já. 

10. Píšeš někdy test? Nebo máš nějaké ústní zkoušení? 

To ne. 

11. A dostáváš za své známky nějaké hodnocení? Třeba známky? 

Jo. 

A dostáváš i slovní hodnocení? 

Ne. 

A jak často jsi hodnocena? 

Vždycky když něco třeba udělám doma, tak mi to oznámkuje. A nebo když třeba mí dá 

nějakou věc, abych ji udělala sama, tak mi ji taky oznámkuje. 

12. Dostáváš domácí úkoly? 

Ne, to ne. 

13. A věnuješ se učení i mimo vyučování tady ve škole? 

Jo… No tady spíš v tý nemocnici ne, ale jinak doma se snažím. 

A s kým? 

S mamkou. 

14. A kdybys mohla sama navrhnout, jak by škola tady v nemocnici mohla vypadat, tak 

co bys navrhla? 



Mně se to docela líbí takhle. 

15. A kdybys měla někomu, koho by čekal dlouhodobý pobyt v nemocnici říct, jak tady 

ta výuka probíhá a ten člověk by vůbec neměl představu, jak bys mu to popsala? 

Asi tak, že… Aspoň já to tak dělám, že vždycky paní učitelka přijde, a když mi je prostě 

dobře, tak se s ní jdu učit, a když není, tak se s ní nejdu učit, když mi není moc dobře. 

 

 


