
 

Rozhovor č. 1 – TOMÍK (5,5 roku) 

 

Myslíš si, že sluníčko, že je žívý? 

Hmm počkat, jo. Že si vždycky sebou přitáhne mráček a lehne si, tak je to úplně jasný. 

A myslíš, že sluníčko ví, že tady my jsme? 

Jo. 

A o každym z nás ví? (dlouho neodpovídá) Nebo tak nějak? 

Tak nějak… 

A proč myslíš, že je živý? 

Protože jak by si možná přetáhlo ten mráček, jako jak by si potom, kdyby nebylo živý, 

tak jak by si přitáhlo ten mráček. 

A hejbe se sluníčko? 

Jo. 

A jak se hejbe? 

Třeba takhle rukama si ten mrak přitáhne. 

A proč si ho přitahuje myslíš? 

Na postel třeba. 

Jakože chce spinkat? 

No. 

Jo takhle. A večer, co dělá večer vlastně? 

Večer zajde za nějakej kopec nebo vlastně tam na západ. A jako ono nás vlastně jako 

takhle podjede, jako udělá jako takhle kruh kolem zeměkoule. A my nejsme sami, pod 

náma, jako třeba představ si, že je jedna zeměkoule a na tý jedný zeměkouli jsou dva 

životy, protože pod náma žijou taky lidé, který, to není Česko už, ale jiná zem a když to 

sluníčko zajde dolu, tak u nich dole svítí sluníčko a u nás je zase noc a u nich je ráno, u 

nich je vlastně to, ráno. Je to takhle obráceně. 

No a co myslíš třeba, kdybys – to je představa jenom jo – kdybys měl špendlík a 

píchnul bys to sluníčko, cejtilo by to nebo ne? 

Nevim. 

To je těžký viď. No kdybys píchnul třeba mě, tak bych to cejtila nebo ne? 

Jo, takže slunce taky. 

A třeba kámen? 



 

Kámen píchnul slunce nebo vlastně já píchnul kámen. 

Ty když píchneš kámen, tak on to ví? 

Jo. 

A třeba kámen cejtí, když je teplo venku a když je zima? 

Jo. 

A třeba stoleček támhle, myslíš, že ví nebo neví? 

Ne. 

A proč ne? 

Protože nemá uši. 

A kámen? Jak to ví vlastně ten kámen? 

Nevim. 

A stůl nic neví myslíš? Když ho píchneš, tak to cejtí nebo necejtí? 

Ne. 

A třeba máš nějaký zvíře doma? 

Jo, dvě kočky a dva psy. 

Tolik jo? A venčíš je taky? 

No někdy, ne, to venčí moje babička a i někdy máma. Máma venčí ráno, když jde do 

školy anebo do práce a máma možná venčí, prostě kdykoliv venčí kdokoliv. 

Jasně. 

Podle toho, jak to vyjde. 

No a pejsek, když ho píchneš špendlíkem, tak to cejtí? 

Jo. 

A proč vlastně myslíš, že to cejtí? 

Protože já, když jsem se tim, my si tady hrajeme jednou ze špendlíkama a on je taky 

živej a já jsem taky živej, tak jsem se píchnul a ono by to taky musel cejtit, protože on 

má taky jako, on má taky život. 

Jasně. A třeba stromeček, ten by to cejtil? 

Jo, sice nemá uši ani kůži, ale vlastně cejtil by to, protože já jsem se něco dozvěděl. 

No? 

Na zimu, to opadaj listy, protože on stáhne vlastně tu všechnu sílu do kořenů, aby se 

udržel, kdyby byl velkej vítr. 



 

Hmm. 

A myslim, že je živej, protože, jak by to jinak stahoval. 

Jasně, no a třeba kamínek je živej? 

Ne. 

Není? A myslíš že stejně to cejtí? 

Ne, nevim. 

Asi ne viď, nebo nevíš? 

Nevim. 

A co kdybysme třeba píchli do mráčku? 

Cítil. 

Jo? A proč myslíš že jo? 

Protože on sám tu vodu vypustí, kdy se mu zachce, tak sám tu vodu vypustí, jako když 

čůrám, tak jí taky vypustim tu vodu, tak on jí taky vypustí vlastně. 

Jo takže myslíš, že on se rozhoduje, takže je taky živej myslíš? 

No. 

Jasně a co třeba vítr, je živej? 

Vítr… jo protože jak by jinak, jak by jinak to, foukal po oblacích. Tady jsme dělali 

sněhuláky. 

Jo? A co sněhulák, je živej? 

Ne, jedině v pohádkách. 

Jasně. Takže stromeček myslíš, že je živej určitě? 

Jo. 

A cítil by to třeba, třeba koberec, když ho píchnem? 

Ne, protože já ti to klidně dokážu (píchá koberec špendlíkem). 

A nic. Ale vlastně stromeček by taky nic neřek, ale stejně viď. 

Stejně to cítí, i když nic neřekne. My tady máme znakovou řeč – čůrat, umýt ruce a na 

sváču 

Jo to je nový viď, to je dobrý. 

My na to nesmíme zapomenout, protože jinak oni řeknou ne, nemůžete, protože my bez 

tý znakový řeči nemůžeme. Dívej, ono se jim tady vysypalo, my máme tu z větších kostek, 

oni maj tu z těch menších kostek, my jsme postavili větší mrakodrap a oni ho zatím 

stavěj. 



 

Jo, a když tahle spadne třeba to dřevo, tak to ví nebo neví? Víš co, když se to zřítí ta 

věž. 

Na koberec? 

No, tak jestli to dřívko to cejtí nebo ne. 

Ne, protože on by se jinak pohnul, kdybysme mu řekli co chceme postavit, tak on by se 

jinak pohnul sám. 

Jo a takhle to musíš ty viď. Co teď budete stavit s klukama? 

S klukama… s Jonatánem budu stavit víš co, stavbu tam, tady už jí máme kousek 

postavenej. Vidíš ty koleje, tak to přesně je ono, to už máme postavený. 

To budou pro vlak jo? 

No, tam bude ještě. 

No a co třeba auto, je živý auto? 

Ne, protože my ho musíme řídit sami. 

A když ten motor jako začne, víš co, fungovat, tak (než stihnu dokončit otázku, 

vykřikne). 

Tak je živý. 

Jo? A on ví, jako ten motor myslíš si že ví, že jede nebo to neví? 

No jak je v tom autě, já ti to předvedu, já mám tady auto, jak je v tom autě vlastně, tak 

on jede, ale on je v tom autě, takže to nemůže cítit, ani vidět, jak to jede, jedině, že by to 

drncalo. U nás tohle auto sice drncá, ale normální auto jede normálně, takže by to ten 

motor necítil. 

A třeba kolo, máš kolo? 

Kolo… doma. Ne kolo od auta, ale jako kolo. 

Jasně, že na něm jezdíš. 

Jo. 

A kolo je živý myslíš? 

Ne. 

A proč myslíš, že ne? 

Protože vlastně má ty šlapky a musíme ho ovládat sami. 

A svíčka třeba myslíš, že je živá? 

Ne, není živá, jedině v pohádkách možná. 

A kytičky? 



 

Jo. Ne nejsou. 

A když je píchnem, tak to nechtěj? 

Počkat, vlastně mají život, jakože žijou a když je píchneme, tak to cítěj. Že vlastně oni 

žijou. 

A jak to víme, že žijou? 

Protože jako vlastně samy od sebe rostou. 

A rostou vždycky nebo někdy taky třeba nerostou? 

Někdy, někdy, nevim. Asi vždycky. 

No, co musíme dělat, aby rostly? 

Zalejvat. Ale něco jsem se dozvěděl i ve filmu, kterej opravdu, kterej je pravdivej. Že, 

když dýcháme na kytky, tak to je vlastně taky jejich pití, to jsem se dozvěděl v jednom 

filmu. 

Jo a v jakym? 

Nevim jak se to jmenuje, ale zjistil jsem to. 

A o čem to bylo? 

O zvířatech, o přírodě. A taky jsem se dozvěděl, že nebezpečné rostliny, když je sekáte ty 

nebezpečný rostliny, tak vlastně jim pomůžete a oni budou rychleji růst. 

Jo aha. 

Oni rostly třeba takhle pomalu a když je posekáš, tak vššš a budou makat. No a když je 

posekáš, tak ještě rychleji a furt dokola. 

Takže co máš teda dělat? Nesmíš je sekat? 

No to jsem se tam v tom filmu nedozvěděl. Ale máme tam tři díly toho filmu. 

Hm, to je něco o přírodě jo? 

No. 

To se ti líbí, takový věci? 

Jo, líbí. 

Co tě nejvíc baví asi? 

Nějaký rostliny, rostliny, ne všechno. Já si tuhle o tomhle myslel, že je to pavouk, jak má 

ty chlupy. 

A bojíš se pavouků? 

No jedině takhle velkých, ale třeba takhle malý, to bych udělal trrr a rozšláp ho. 

A pavouk je živej? 



 

Jo. 

A cejtí, když třeba ho píchneš? 

Jo cítí. 

A proč myslíš, že je živej? Jak jsme na to přišli? 

Protože, jak on chodí, tak je to jasný, protože kámen by byl jedině živej kdyby, ale 

kámen by nebyl živej, ale někomu by to připadalo, kdyby člověk ho neviděl, jak do toho 

kamene kopá, tak by si to třeba jeden člověk myslel, že je živej. 

Jo, že by ho viděl, jak se kutálí. 

No a ten pán by třeba byl zamaskovanej. 

Jasně, no a třeba vláček je živej? 

Ne, jedině v pohádkách. 

A proč myslíš, že ne? 

Protože ho musíme ovládat sami. 

Takže některý věci ovládáme lidi a díky tomu se hejbou? 

Jo. 

A který věci jsou třeba živý ještě? 

Třeba, třeba auto, protože v pohádkách je ten Blesk McQueen v pohádkách, jak je živej. 

Jasně, ale opravdu je to tak nebo ne? 

Ne. 

A může auto samo jezdit? 

Ne. 

A co třeba hodiny? Víš co, jak máš hodinky anebo na zdi, myslíš, že jsou živý? 

Ne. 

A proč myslíš, že ne? 

Protože my je třeba musíme natočit do toho, třeba jako budík, tak budík je podobnej 

hodinám, že tam má taky ty ručičky, třeba jako budík, to je stejný. 

Jasně. 

Tak napůl, napůl živý, protože samy hejbou ručičkama a samy si je natočej, takže 

vlastně napůl živý, napůl neživý. Takže jako kdyby jsi rozsekla hodiny, jakože tohle je 

srdce a uprostřed bys to rozsekla, půlka by se uřízla jako dort a půlka jako srdce. 

Aha. A knížka je živá? 



 

Ne. 

A proč myslíš, proč není? 

Protože musíme obracet stránky, kdyby byla živá, tak by je obracela sama. 

Líbí se ti nějaký filmy, třeba jako Harry Potter a takovýhle? 

No, líbí se mi Blesk McQueen a víš proč? Protože já, když jsem u mý druhý babičky a u 

mýho prvního dědy, tak víš co tam mám? On mi tam dal, stáhnul na flashku Auta 2 a 

Auta 1. 

A sbíráš třeba něco, nějaký věci? 

No sbíráme krabičky od sirek, ne sirky, ale krabičky od sirek, protože my z nich, my se 

potom podíváme do knížky, kde máme, co se z těch krabiček od sirek dá postavit a pak 

to třeba možná postavíme. A jednou jsme tam objevili takovejhle most. 

Takhle velkej jo? A udělali jste to? 

Ne, neudělali, zatím to plánujeme, jak to udělat. 

Jo a ty máš nějaký bráchy a ségry? 

Mám ségru. 

A s tou to děláte, nebo s tátou? 

S tátou vystřihujeme hodinky, auta a čtvercový hodinky, víš proč? Protože my z toho 

děláme obraz, obrazový hodiny, takže uděláme napřed obraz, doprostřed zapíchneme 

hodiny a hodinovej obraz je hotovej. 

To je dobrý. 

Proto si vystřihujeme hodiny, přijdu k Pavlovi a vystřihnu hodinky. 

Jo a sluníčko teda myslíš, že žije? 

Jo. 

A proč myslíš? 

Protože jak by si večer přitáhlo mráček na spaní. Večer a ne ráno třeba, ráno by šlo 

sluníčko spát, to by bylo pěkně blbý teda. 

A jak myslíš, že vzniklo to sluníčko, jak vůbec začlo? 

Nevim, ale myslim si, že kousek lávy, z kousky lávy, že takhle láva vyšla a z kousek lávy 

se stalo sluníčko a spadlo na mrak a tam se zachytilo a udělalo to i paprsky. 

A co ono vlastně dělá celej den, myslíš? 

Celej den… 

Nebo různě, co vůbec dělá? 

V noci spí a ráno, ráno jako se probudí a potom svítí. 



 

A jak svítí, jak to vůbec dělá, myslíš? 

Jakože my, my to nevíme, že ta zem se otáčí a právě jak se natočí sem a zeměkoule se 

pomalu otáčí a to slunce zůstalo stát na jednom místě a tam už je ta jiná zem, ta se taky 

obrací dospod a pak už tam je zase naše zem. Takže je to jako, jako kdyby jsi udělala 

jednu věž a zbořila a udělala zase znovu, tak ono se to točí furt dokola. 

Jo a to sluníčko teda někdy spí nebo ne? 

Jo spí. 

A vstává jako ty nebo kdy vstává? 

Brzejš než my. Ne, já vstávám brzejš než slunce, já vstávám brzejš než slunce. Já si 

pamatuju, máma už je vzhůru, protože musí do práce a já a Majda furt si tam takhle 

klidně spí. Já nevim, jak to, že se probouzim brzo ráno, Majdě se vždycky nechce 

z postele, ale já udělám tohle, sejdu ze schodů, skočim ze schodů, oblíknu se, nasvačim 

se a už jsem tady ve školce. 

Takže hned vstaneš sám jo? 

No. 

Se těšíš ne? 

No, se těšim. 

A ty půjdeš už do školy? 

Za rok. 

Kolik ti je vůbec Tomíku? 

Pět. 

A příští rok jdeš už do školy? 

Jo, protože mi bude šest. 

Jo a těšíš se už? 

Jo, už jsem byl na zkouškách. 

A kam půjdeš, tady někde? 

Na Národku. 

A co se ptali třeba? 

Ptali se, jak jsem šikovnej a já řekl, že jsem šikovnej, tak si to na mě vyzkoušeli a všecko 

jsem zvládl. 

Jo? A co třeba jsi tam musel dělat? 

Napřed jsem šel do první třídy, tam jsme dělali úkoly, jsme tam měli třeba napsat co to 

je, pak jsem šli k jiné třídě a tam jsme měli dělat to, nakreslit moře a řeku a jak tam svítí 

hvězdičky a pak jsme šli o kousek výš, ne vlastně úplně dolů do tělocvičny, napřed jsem 



 

skládal puzzle a jsem ty knoflíky zapínal a pak jsem skákal. A tam jsme dělali to, že jsme 

cvičili, že jsme probouzeli Boba a Bobka, představ si jako že tohle je klobouk Boba a 

Bobka. 

Jo musel ses trefit, jasně. A co myslíš voda, je voda živá? 

Ne, omluv mě, já se jdu vyčůrat. 

Já už tě za chvíli pustím, ať si můžeš hrát, můžeme si zas povídat třeba zejtra. A voda 

myslíš, že není? 

Ne, protože ona vlastně teče, my jí nemusíme pomáhat, ale ona teče, protože jede 

z kopce a do kopce nejede, to bysme jí jenom museli postrkovat a držet prsty u sebe a 

tady by nám to utíkalo. 

A třeba hřebík je živej? 

Ne. 

Není, jaktože ne? 

Nevim. 

A měsíček? Když už jsme říkali sluníčko, tak měsíček je živej? 

Jo. 

Jo a jak to, proč myslíš? 

Já nevim, ale myslim. Já nevim, co k tomu říct, ale myslim si, že je živej. 

Jo. A jak vlastně měsíček, co dělá? 

Svítí lidem, aby lidi viděli. 

 

TOMÍK, 2. část 

 

Ty už nechodíš spinkat ne po obědě? 

Ne. 

A předtím jsi měl postýlku někde? Ještě si to pamatuješ? 

Jo, přesně tady. 

A proč myslíš, že už nechodí spinkat takový velký kluci? 

Protože už jsem předškolák a možná bych se do tý postele nevešel. Víš, co je divný, já 

když jsem si to zkoušel, tak jsem se do ní vešel, jenom nohy mi trošku čouhaly. 

A chce se ti někdy spát po obědě nebo ne? 



 

No někdy se mi chce spinkat, ale moc ne. Tak zkus třeba najít houbu, jestli tu jsem nebo 

nejsem.  

Houbu? Tys byl houba jo? Jo teď jsi houba. 

Ne já jsem pokaždé houba. 

Jako tvoje značka, viď? 

No, my si značky neměníme. 

Jak dlouho už jsi ve školce? 

Hm, nevim. 

Hodně, viď. 

Já jsem tady kdysi spal, ale teď, jak už jsem předškolák, tak spíme na patře. 

A spíte nebo si jenom hrajete a tak? Jak chcete viď. 

No, někdy tam usne Amálka, někdy zas Sofinka, ale já tam neusnu nikdy. A víš proč? 

No proč? 

Protože se bojím zavřít oči, ale když je večer, tak je zůstanu, nechám je otevřený a i 

přesto usnu. 

Jo, že jsi unavenej a najednou spíš, viď. 

Hm. 

Můžem si ještě povídat třeba o počasí. Zajímá tě počasí? 

Jo. 

A jaký máš nejradši? 

Mě zajímá nejvíc, když sněží, protože když sněží, tak můžeš jít po stopách nějakýho 

zvířete a můžeš se tajně proplížit až k němu. Takže vlastně jako můžeš si to zapsat na 

papír, jaká stopa čí je a pak. To právě chci udělat, zapsat si na papír, namalovat tu 

stopu a zapsat si, co to je za zvíře k tý stopě. 

Teď ale moc není sníh viď. To musíš počkat, jestli ještě nasněží. 

No my jsme byli na horách a tam jsme z okna viděli srnku, ale ona, ale oni ty stopy jak 

sněžilo, tak ty stopy zapadaly sněhem, kousek jsme je viděli, ale pak už ne, pak se nám 

ztratila z očí. Měli jsme jít dřív. A večer jsme zapomněli na to, že jsme jí chtěli dát 

chleba. 

No a Tomíku, když sněží, jak je to možný? Co se stane vlastně? 

Protože vlastně myslim, že ta voda se slepí a pak zamrzne a pak spadne zase na zem. 

Jo a odkud to sněží? 

Z mraku. Protože já jednou viděl sněhovej mrak. 



 

Tomíku a jak vznikne noc? 

Noc vznikne tak, že jednou připluje ten mrak a oni bojujou a ten mrak nakonec vyhraje 

a proto chvilku tam bude. Že se jakoby domluví, že tam chvilku bude a pak zase 

sluníčko, takhle se asi domluví. 

A jak myslíš, že vznikly mraky? 

A já vim jak, protože když voda, ale tak se to opravdu stalo, když voda a je vedro, tak ta 

voda se vlastně rozpouští nebo vlastně jako vzniká v páru, která vychází do oblak a ta 

pára se tam shromáždí do jedný velký páry, do vlastně mraků a potom z toho mraku 

vyprší zase do vody a potom zase se stane pára a tak dokola. 

A sluníčko vzniklo jak, co myslíš? 

Že jednou vybuchla sopka, ale to ještě nebylo slunce a kousek lávy se zachytilo někde a 

vzniklo z toho slunce a ostatní láva spadla. 

A jak třeba vznikly hory? 

Hory? Když bylo zemětřesení a ono se to vlastně jakoby takhle nastavilo nebo vlastně 

postavilo. 

A třeba moře nebo řeky? Je, pozor, dobrý? Radši to nedělej, aby sis něco neudělal. 

To bude jenom odřený. 

Nebolí? 

Ne. 

Byl jsi někdy u moře? 

Ne. Ale chtěl bych tam jet. 

Ukaž, nemáš tam nic? 

Ne. 

Ne, dobrý. 

A tahleta modřina nic není, to jsem si udělal jindy. 

Udělal sis někdy něco, že tě to hodně bolelo? 

Bolelo mě to, že jsem si jednou skákal na trampotce a potom jsem si zvrtnul nohu a 

vlastně jsem si jí zlomil. 

Fakt? A jel jsi do nemocnice, jo? 

Jo. Až se to trochu zlepšilo, tak jsem už byl venku. 

A bojíš se třeba bouřky, když je? 

Ne, ale jako dělám, že se jí bojim, ale jenom to naznačuju. 

A třeba ty blesky, co se vlastně stane? Jak to je možný, že jsou ty blesky, co myslíš? 



 

No blesky, protože když ještě to, jak jsem říkal o tom slunci, tak se staly i tak ty blesky, 

že, ne, blesky se tak nestávaj, to ne, protože oni nejsou pokaždé, takže. Aha, už vím – že 

vždycky kousek slunce ubyde, ale pak zase přibyde nějak, ale nevim jak, ale jak to 

slunce trošku ubyde, tak jak ty blesky svítěj, tak to vypálí. 

A ty hromy hlasitý, to je co? 

Hromy, babička mi to jednou říkala, ale já už jsem na to zapomněl. 

A jak se vlastně stane – teď máme zimu, že jo – a jak je to možný, že je zima, pak zas 

třeba teplo, co myslíš? 

Už vim, protože mrak je jenom jeden a je furt, jakože někdy zase naprší a pak zase, 

jakože ten mrak je vlastně úplně pryč z naší z naší zeměkoule, jakože není na zeměkouli, 

ale dál trošičku od zeměkoule, ale my to vidíme až ze zeměkoule. No a potom, jak se to 

sluníčko, vlastně jak se otáčíme, představ si, jakože tohle je koule a tohle je to sluníčko 

a tady jsme my a my se takhle otáčíme a jak pojedeme dolu, tak zase bude mít někdo 

jinej ráno. 

A máš doma, pěstuješ třeba nějaký kytky na zahrádce? 

My tam zahradu nemáme. 

A babička má třeba zahrádku? 

Ne, babička nemá, protože ta bydlí s náma. I druhá babička taky nemá zahrádku. 

A kytičky doma asi nějaký máte ne? 

Jo. 

A co tě baví hodně? Co třeba děláš jen tak, když jsi doma? 

Jestli mi to teda rodiče dovolej, tak si rád hraju na počítači. 

Už hraješ jo? A co hraješ? 

To je trošičku těžký, na mě je to lehký. Ale taky je to těžký v tom, že když hraju třetí díl, 

jakože tam jsou třeba cibule a my jakože máme takovou, tim co nabíráš topinky, tak tim 

je vlastně jako sekneme a oni spadnou. No a potom tam třeba jsou ještě ptákové, který 

lítají a já skočim a udělám vžž a smelu je k zemi, oni maj dvě srdíčka, takže já smelu 

jejich jenom křídla, ty ptáci jsou těžký, protože jak smelu ty křídla, tak oni spadnou sice, 

ale nespadnou úplně pod zem, takže musim seknout ještě jednou, aby spadli teprve pod 

zem. Protože pod zem, třeba ty lidi jsou až pod hrobem, ty lidi jsou vlastně pod hrobem 

nebo to tělo je tam, ale duše je od toho nahoře, v ráji, v ráji duší. 

A co třeba myslíš, jak myslíme vůbec? Jako lidi. Co to znamená, že myslíme? 

Jako, že myslíme třeba, že nás něco někdy mrzelo nebo, že nás někdy něco bavilo. 

Anebo třeba myslíš na mámu a nemusíš bejt přímo s mámou, ale myslíš třeba na ní, 

žejo? 

Jo. 



 

No a jak to, co to vlastně se děje, že myslíme? Kde to je to myšlení? 

V hlavě. 

A co tam je? 

Tam je vlastně, v tý hlavě je mozek. 

A ten to dělá jo? 

No, ten mozek to prostě dělá. Jsem formule 1. 

No jo a Spiderman ještě viď. 

Protože Spiderman v tom jezdí. 

Jo, fakt? 

Ne jako doopravdy ne, ale představuju si to, jako že v tom jezdí. 

Jasně. 

Máš to zapnutý? 

Jo, vidíš, červený. 

Protože kdyby to nebylo zapnutý, tak by to svítilo černě. 

Jo no nebo by to vůbec asi nesvítilo. 

To je taky pravda. 

A ty jsi říkal, že nejradši máš zimu. A jezdíš na lyžích? 

Jo, to jsem se teprve naučil, ale je to dobrý. 

Jo? Co tě na tom baví? 

Třeba jak zrychluješ, zpomaluješ nebo jak zatáčíš. Já jsem to dělal, protože já jsem byl 

ve školičce, na tu jsem se vypadnul, ale pak první půlku na malym vleku, já ti něco 

řeknu, na malym vleku mi to nešlo a na velkym nějak jo, to je nějaký divný, spíš na 

malym by mi to mělo jít a na tom velkym by mi to nemělo jít, ale teď mi to jde jenom na 

velkym. 

No vidíš, to je dobrý. A v létě, co tě nejvíc baví? 

V létě, v létě chodim na hřiště. 

A máš radši, když je sníh, než když je sluníčko? 

Mám radši, když je sluníčko, ale zimu taky mám rád. 

Nevíš kolik je? 

Ne, počkat. Malá na trojce a velká na šestce. 

Takže půl čtvrtý. 



 

No, já sice neumim hodiny, ale můžu říct, kolik jako, kde jsou ručičky. Tak tohohle 

hříbka jsem měl já, ale nebyl zelenej, víš proč? Protože jsme z červený. 

A proč myslíš, že sluníčko vůbec je? K čemu? 

Aby nám svítilo, aby nám bylo teplo. 

A třeba, když prší, to je taky dobrý pro nás nebo ne? 

Někdy jo, nekdy ne. Pro nás to bylo dobrá, ale teď už ne, víš proč? Protože jsme měli, to 

nebyla zahrádka, ale měli jsme kytičky, víš. Tak nám, tak jsme tam nemuseli chodit. To 

nebyla zahrádka ale, to jsme si vypěstovali sami, spíš babička. 

A máš rád pohádky? 

Jo. 

Jaký třeba hodně? 

Pata a Mata třeba. A víš, co říkala moje druhá babička? Jak to ty troubové můžou 

udělat, jak to můžou zvládnout. 

Co máš v plánu dneska odpoledne, až půjdeš ze školky? 

Jít na cvičení. 

A co cvičíš? 

V mladších žáků cvičim a cvičim třeba kotouly mě moc nebaví, protože ty umim. 

 

 

  



 

Rozhovor č. 2 – SOFIE (6 let) 

 

Ahoj, já se tě budu ptát na různý otázky, já mám úkol do školy víš, že si mám povídat 

takhle s dětma. A kolik ti je Sofinko? 

Šest. 

A půjdeš už do školy jo? 

Jo. 

A těšíš se? 

Jo. 

Tak já mám takový otázky, můžeš říkat, co si myslíš, není to špatně ani dobře, prostě 

cokoliv řekneš je dobře. Tak myslíš, že sluníčko je živý? 

Ne. 

Proč myslíš, že ne? 

Protože nemůže mluvit ani dýchat. 

A myslíš, že kdybys, to je taková představa, kdybychom ho píchli špendlíkem, že to 

bude cejtit? 

Ne. 

A proč ne? 

Protože není živej. 

A třeba pejsek je živej? 

Jo. 

A ten by to cejtil? 

Jo. 

A třeba strom, myslíš, že strom je živej? 

Hmm, nevim. 

Myslíš, že by to cejtil, kdybychom ho píchli? 

Myslim ne. 

Proč myslíš, že není živej? 

Protože nemůže mluvit. 

A pejsek ale vlastně taky nemůže mluvit a je živej. 

Ale může štěkat. 



 

A třeba auto je živý? 

Ne, protože je z železa. 

A proč jezdí vlastně? 

Protože je na benzín. 

A měsíc je živej nebo ne? 

Ne. 

A vítr? 

Ne. 

Proč myslíš, že ne? 

Protože my ho nemůžeme vidět. 

A on nás může vidět myslíš? Myslíš, že ví, že jsme tady nebo ne? 

Asi ví, protože fouká. 

A kvůli nám fouká myslíš? Nebo proč fouká? 

Kvůli počasí. 

Co máš tady? 

To mám ze včerejška nálepku na obličej. 

Jo to je ta indická viď? 

Jo. 

A proč to vlastně nosej? 

Na ozdobu, mě to pořád zůstalo. 

A co jste dělali ještě, tancovali jste? 

Jedli jsme takový velký chipsy takový velký a pili jsme takovej nápoj, tam jsme dali 

banány, jogurt, vodu a takovou růžovou vodu. 

A bylo to dobrý? 

Jo. 

A měli jste i nějaký oblečení, jako jiný? 

Obyčejný. 

A co jste ještě měli za země než tohle? 

Ještě jsme měli Ukrajinu. 

A to jste dělali co? 



 

To jsme dělali šátky, já jsem měla věneček, protože můj táta je z Ukrajiny. 

A táta tu byl o tom říkat, nebo ty jsi říkala dětem, co se tam dělá a tak? 

Já jsem to jim říkala. 

A líbilo se jim to? 

Jo. 

A co tě třeba baví? Sbíráš něco doma? Jako, že si pro sebe děláš nějakou sbírku? 

Jo. Sbírku víček. Třeba, když máma pije nějaký třeba nebo táta třeba pije něco, třeba 

vodu, tak vždycky zůstává víčko, vždycky oni to hoděj do koše s víčkem a já vždycky to 

víčko odkroutim. 

A co s nima děláš? 

Různou sbírku a pak to a pak je nalepit na papír. 

Nějakej obrázek z toho jo? 

Jo. 

A máš nějakýho pejska nebo kočku? 

Ne. 

Ani žádný zvířátka? 

Mám jenom křečky. 

A křečci jsou živý? 

Jo. 

A cejtěj třeba když je zima? 

Jo cejtěj, protože jsou na balkóně pořád. 

I v zimě? 

Jo. 

A mají nějaký topení? 

Jo, my máme na balkoně, máme sklo. 

Jo, že tam nefouká. A myslíš, že sluníčko třeba ví, že tady jsme my nebo to neví? 

Asi neví. 

A třeba voda je živá? 

Nevim. 

A co třeba určitě není živý? 



 

Školka. 

A třeba koberec? 

Není živej. 

Proč koberec není živej? 

Protože pořád leží. 

A třeba vlak, co myslíš? 

Není živej, protože jezdí na elektřině, jako auto nebo metro. 

No a lidi, lidi jsou živý, jak to poznáme? 

Protože třeba může chodit, třeba mluvit, třeba chodit tam můžou nebo dýchat, už nevim. 

A strom teda myslíš, že je nebo není? 

Je. 

A jak to poznáme? 

Protože opadávaj v zimě listí, jakože spí v zimě. 

Jasně a kytičky? 

Taky, protože je zasněží sníh. 

A třeba sníh je živej nebo ne? 

Ne. 

A třeba svíčka? 

Ne, protože jí lidi zapalujou. 

A kámen třeba? 

Ne. 

Ví kámen, že je třeba vedro venku nebo to neví? 

Neví. 

A co třeba lyže, jsou lyže živý? 

Ne, protože to, protože na něj jezdí lidi. 

Jezdíš na lyžích? 

Pojedeme teprve, naposled protože jsem dostala lyže od Ježíška, tam byl nakreslenej 

Mikuláš. 

Na těch lyžích? 

Jo. Mamka dostala prostě černý s tátou. 



 

Co jsi ještě dostala od Ježíška? 

Dostala jsem panenku s křídlama a dostala jsem svetr, pak jsem dostala punčocháče, 

protože všichni punčocháče jsou na mě skoro malý a pak jsem dostala bonbóny, dostala 

jsem taky takový telefon, takový, no, ne doopravdický, takový dětský. 

Jako, že netelefonuje, ale můžeš si s tím hrát. 

Jo a mluvící panenku, že takhle zmáčkneš a ona třeba něco mluví. 

A co třeba říká? 

Ne vlastně jsem dostala takový prase, jak řekneš třeba ahoj a ono po tobě vždycky 

opakuje. 

To je dobrý. A jak to dělá vlastně? 

No nevim a teď se nám vybily baterky. 

Takže teď nefunguje jo? 

No a my nemáme baterky, takže musíme poprosit v tom obchodě, protože my jsme to 

viděli to prase a já jsem to chtěla k Ježíšku a byl tam ještě křeček, ale já jsem chtěla to 

prase. 

Myslíš, že se sluníčko hejbe? 

Ne. 

Že zůstává pořád na stejnym místě? 

Jo. 

A jaktože je teda třeba noc? 

Protože se mění na měsíc. 

Jo takhle, takže v noci je měsíc místo toho? 

Jo, jakože se mění. 

Co budete dělat o prázdninách? Pojedete na hory? 

Jo, jestli teda bude sníh. 

No právě. 

Protože my jsme tam byli a byly tam samý pampelišky. 

A co jste tam dělali teda? 

No my jsme tam přespávali a prostě jsme tam byli na procházkách, ale pro lyžovat to 

moc nebylo, protože tam nebyl sníh žádnej nebo jenom kytky a tráva. 

A jaký se ti líbí třeba filmy? 

Nemo. 



 

A rybičky jsou živý? 

Jo, protože plavou. My jsme viděli třeba u moře velkou medůzu, takovouhle, a byla jako 

ve tvaru srdíčka. 

A co dělala? 

Hejbala se a já jsem to, to ukázala mámě a ona se ke mně přibližovala a máma mě pak 

odtáhla. 

Jo, aby tě nějak nespálila. A kam nejradši jezdíš? K moři nebo na hory? 

K moři, protože tam se můžeš opalovat a koupat. Ale já nemám ráda opalování, protože 

máma mě vždycky táhne na půl minuty a pak vždycky jenom trošku a pak odcházíme 

zase. Jdu na záchod jenom. 

V kolik jdeš dneska dom? Přijde pro tebe někdo? 

Máma nebo táta. 

A jak teda poznáme, že je něco živý? 

Protože se hejbe a třeba dýchá nebo.  

A myslíš, že strom dýchá nějakým způsobem? 

Vevnitř myslim, že jo.  

A co třeba hodiny? Ty se taky hejbou ty ručičky a myslíš, že jsou živý? 

Ne. 

A jaktože se hejbou? 

Protože jsou na elektřině. 

Jo a ta je pohání, že jo? 

No. 

A zvířata, myslíš, že zvířata ví, že tady jsme? Ví prostě všechno jako my? 

Jo. 

Kolik máš těch křečků? 

Šest. 

A už se nějaký malý narodili taky? 

Jo a s malými deset. Malých mám čtyři a velkých mám šest. A chceme do školky napsat 

zprávu, že rozdáváme křečky, protože my nemáme nikoho, zeleňáci mají rybu. 

Jo, že byste dali sem přímo? 

No, do třídy. 



 

To by bylo dobrý, viď. A jak se o ně staráš, musíš jim dávat nějaký jídlo každej den? 

No každej den ne. 

Co teď děláte s holkama, co hrajete? 

Předtím jsme stavěly tamtu malou věž, tamtu, jak je u značky. 

Ta je velká. A kluci maj tu velkou jo? 

Jo a oni už nemůžou stavit, protože jim se skončily ty velký, nám ještě ne. 

S čím si ráda hraješ? 

S holkama. 

A co děláte třeba? 

Třeba hrajem si na schovávanou, ale když Péťa nevidí, že běháme. 

A s hračkama, jaký tě baví nejvíc? 

Puzzle. 

A s panenkama třeba taky, viď? 

Jo. 

A co s nima hraješ s panenkama? 

Třeba jedný panence jsem urvala nohu. 

Jako schválně? 

No omylem. A museli jsme to zašít proutkem. 

Ale panenka to necejtí ne, že jsi jí urvala nohu? 

Ne, je z plastu. 

A jak myslíš, že vznikne třeba noc najednou? Jaktože je každej den? 

Protože jako lidi jsou spát, tak slunce jde taky spát. 

Kreslíš taky něco ráda? 

Jo, kreslim třeba, já tolik kreslim, že skoro za den vykreslim třeba deset papírů nebo 

ještě víc. 

A koukáš na pohádky? Baví tě to? 

Jo. 

A o čem tě baví? 

Nejvíc mě baví takový ty dlouhý. 

Jaký tady máte ty pravidla? 



 

Želvičkový, to je, že musíme chodit pomalu, pak máme srdíčkový, že se nemáme 

bouchat, pak pírkový, že nemáme dupat ani skákat na patýrku, protože můžeme vzbudit 

děti v ložnici. 

A chodíš ještě spinkat taky po obědě? 

Ne chodim na patro. 

A co tady děláte třeba? 

My si támhlety lehátka vezmem a vezmem si polštáře a pak si třeba vezmem i tamty deky 

a prohlížíme si knížky. 

Jo a jaký knížky se ti líbí? 

S obrázkama. 

Co to je tady? 

To jsou čerti. 

Bojíš se čertů, když chodí Mikuláš? 

Ne. 

Proč ne? 

Protože se vždycky schovám pod postel a čerti mě vždycky hledaj a říkaj, že možná, že 

asi jsem spadla do záchoda a já se vždycky pod postelí směju. 

A najdou tě nebo ne? 

Ne. 

Tak to je dobrý. 

Protože já mám takovej tam zasouvač a za to se schovám a ty čerti si pomyslí, že tam 

mám hračky. 

A máš nějaký sourozence. 

Ne. 

A chtěla bys nějaký? 

Jo, ale když nebudou často brečet. 

Tak jdem, zas si třeba zejtra něco řekneme. 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor č. 3 – MAJDA (3,5 roku) 

 

Jak jsme si hráli, tak myslíš, že ty zvířátka cítí? Kdybychom je třeba píchli špendlíčkem, 

že by to cítily ty zvířátka?  

Ne. 

Ty postavičky asi ne viď? Ale máš nějaký zvířátko doma? 

Jo 

Jo? Jaký? 

Třeba pejska mám. 

Máš pejska? 

Jo mluvícího. 

Mluvícího pejska? A živýho pejska máš? 

Ne. 

A nějaký jiný zvířátko máte doma? 

Nemáme, máme za zvířátka hračky. 

Jasně hračky jako zvířátka. No a jsou ty zvířátka živý? Ty, se kterýma jsme si hrály? 

Ne. 

Proč ne? 

Protože jsou z lega. 

A třeba tady kytičky jsou živý? 

Jo. 

A jak to víme? 

Protože hejbou se. 

A třeba tady dřevo je živý? 

Není. 

A jak to víme? 

Protože, protože musí mít hrozně kolečka. 

Jaký kolečka myslíš? 

Takový ty, musej tam být ty poldýčka. 

A stromeček je živej venku? 



 

Jo. 

A jak to víme? 

Protože můžete při větru vlítnul nějakej, nějaký listí. 

A třeba sluníčko, co na nás svítí, myslíš, že je živý? 

Jo. 

A proč myslíš? 

Protože zapadne třeba. 

Jo a proč zapadne? Co vlastně dělá, co myslíš? 

Protože se by tam byly mraky jenom. 

A třeba, když máš doma svíčku, když svítí, myslíš, že je živá nebo není? 

Jo, protože já jí sfouknu a hejbe se. 

A auto, máte auto? Jezdíš autem s rodičema? 

Jo. 

A to je živý nebo ne? 

Jo je, protože kolečkama kutálí se. 

Jo a máš tříkolku třeba, jezdíš? 

Jo. 

A ta je živá nebo neni? 

Jo je, těma kolečkama taky jezdí. 

A třeba měsíček, když svítí v noci, ten myslíš, že je živej? 

Jo, protože on v pohádkách třeba může, když se mu to zdá, tak třeba může to měsíčko 

svítit až do očí, když se mu to zdá, může se mu to zdát 

A myslíš, že třeba sluníčko ví, že jsme tady, že nás vidí? 

Vidí, protože ono je támhle, za těma mrakama. 

A ví, že jsme tady my? 

Jo, protože sedíme na postýlce. 

A jak myslíš, že to ví, jak to ví, že jsme tady? 

Protože mluvíme. 

Že nás slyší, myslíš? 

Jo. 



 

A jaký se ti nejvíc líbí, když je venku počasí? Co máš ráda? 

Za počasí mám ráda sluníčko. 

Jo? A proč myslíš, že svítí, jak to dělá vůbec? 

Třeba od toho krajíčku třeba může svítit třeba nějaký takový, nějaký paprsky od toho, 

můžou tam vzniknout na tom sluníčku. 

A jak vůbec vzniknou ty paprsky, co myslíš? 

Třeba oni můžou svítit, a protože musej tam svítit, ono to takhle je. 

A třeba když sněží, máš ráda, když sněží? 

Jo. 

Jezdíš na lyžičkách? 

Jo. 

A jaktože sněží, kde se ten sníh vlastně vezme? 

Když ještě nenapadl pod zem. 

A když ten sníh padá takhle z oblohy, tak jak vlastně vzniknou ty vločky malinký? 

Ty vzniknou z toho sněhu, protože jsou bílý, to vypadá, že to je ten sníh na těch 

vločkách, možná na to obarvil ten sníh na ty vločky. 

A kdo myslíš, že udělal sluníčko? 

Třeba někdo udělal toho tak, že ho tam poslal.  

A když je noc, v noci, když spinkáme, jak se stane, že je ta noc? 

Že zapadne sluníčko a budou mraky. 

A to sluníčko dělá co večer, když je tma? 

Spinká. 

A ráno zase vstává jo? 

Jo. 

A tadyty zvířátka, ty jsou živý nebo ne? 

Ne, ty jsou plyšový. 

A ty ví, že jsme tady nebo neví? 

Ne, protože jenom viděj něco jinýho, třeba neviděj mě, ty očíčka nejsou vidět 

A ty nemáš žádný zvířátko tady? 

Nemám. 



 

Spinkáš bez zvířátka jo? 

Jo. 

A kolik ti je Majdi? 

Tři. 

A kdy ti budou čtyři, pamatuješ si to? 

Já budu mít takhle (ukazuje čtyři na prstech). 

A kdy máš narozeniny?  

Za dlouho. 

Hodně dlouho? Teď jsi je měla někdy nedávno? 

Ne já jsem měla svátek. 

Dostala jsi nějaký dárečky? 

Jo, třeba skákacího zajíčka. 

Jé to je hezký. A chtěla bys opravdovýho třeba zajíčka?  

Tak jo, ale on mi ho nikdy nepřiveze, on přiveze jenom hračky. 

A ve školce jsi teprve první rok tady? 

Ne, děti jsou první rok, protože už slavily narozeniny. Já jsem slavila narozeniny, už si 

nepamatuju, jak jsem slavila narozeniny. 

A myslíš, že mráčky třeba jsou živý? 

Ne, protože nemluví oni. 

A sluníčko taky nemluví a myslíš, že je živý. 

Protože taky nemluví. Nic na obloze nemluví. Anděl třeba jo, ale mraky, sluníčko, ještě 

měsíček a bílý léto taky ne, není živý. Třeba anděl může být živý a všechno na obloze 

není živý, jenom anděl může živý. 

A zvířátka jsou živý? V ZOO třeba. Bylas v ZOO někdy? 

Jo. 

A co se ti nejvíc líbilo? 

Tam byl veliký slon a naplňoval si vodu a chobotem vypíval. A ještě tam byl lev velikej 

než já. 

A ty jsou živý ty zvířátka nebo ne? 

Jsou. 

A jak to víme? 



 

Protože my někde můžeme být v zoologický zahradě a slyšet jich hlasy. Třeba udělá to 

nahlas slon, dělá chobotem. 

Ale neumějí mluvit jako my viď? Ale mluví jinak. 

Jo, než lidi takhle neuměj mluvit. 

A všechny zvířátka dělají nějaký zvuky? 

Jo, třeba lev dělá chrr, dělá, aby někoho snědl. 

Aby se ho všichni báli, viď. 

A já jsem se ho nebála. 

Ne? Jak to? 

Protože on byl zavřenej. 

A kdyby nebyl, to by ses ho bála, viď? 

Jo, šel by i ke mně. 

A kamínek třeba je živej myslíš? 

Ne, protože nemluví ani a nemá ruce ani nohy. 

A myslíš, že třeba cítí, když je venku zima ten kamínek nebo ne? 

Ne, protože ani nemá nos, aby to cítil. My něco cítíme, ale všechno na obloze nic necítí 

a andílek jo. 

A andílek je jako my? 

Ne, protože nemáme ani křídla, ale já mám jako hračky křídla. 

Že si je taky nasadíš jo? 

Jo, ale nejsou živý. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor č. 4 – ELIŠKA (5 let) 

 

Můžu na chvíli k tobě?  

Jo. 

Copak děláš? Stavíš vláček? 

Jo. 

Co budeš dneska dělat, až půjdeš ze školky? Máš nějaký plány? 

Nevim. 

Je hezky viď venku, možná někam na procházku? 

Hm. 

Máš ráda takový hezký počasí? 

Jo, ale musím si vzít vždycky sluneční brejle. 

Jo? Jinak tě bolej očíčka jo? 

Ne, jinak mi slzej. 

Ze sluníčka, viď? 

Jo. Tohle je fakt pro mrňouse. Tady má koleje. 

Co to je? 

Nějaká žvýkačka nebo co. 

Ježiš, něco nalepenýho, viď. 

Jo. 

Nějaká nálepka, to vypadá. 

A tady je taková záclonka. 

No jo, vidím, modrá, hezká. Jezdíš vláčkem někdy? 

Jo. Už vim, z čeho to je, z tohohle bílýho. 

Už zase jo? 

Jo. 

Eliško, a myslíš, že sluníčko, takhle, když na nás svítí, že je živý? 

Ne, že kdybysme si na něj šáhli, tak by bylo strašně moc horký. 

A myslíš, že je živý nebo není? Co myslíš? 



 

Že není. 

A proč myslíš? 

Že jenom hřeje. 

A měsíček, myslíš, že je živej? 

Jo. 

A proč myslíš? 

Protože se, když jdeme, s náma na nebi hejbá. Že s náma jde. 

A sluníčko se taky hejbá nebo ne? 

Ne. 

A třeba pejsek je živej? 

Je. 

A proč myslíš, že je? 

Protože, protože je živej. 

A jak to poznáme, že je? 

Protože dělá různý věci. 

A třeba auto, co jezdí, je živý nebo není? 

Není. 

A jak to víme? 

Protože je na motor. 

A myslíš, že kytička, třeba támhleta zelená, že je živá? Ta v tom květináčku. 

Není. 

A proč není? Nebo jak to víme, že není? 

Protože, protože jenom stojí. Protože jenom stojí. 

A stromeček taky? Ten je živej nebo není? 

Není. Taky jenom stojí. 

A myslíš, že zvířátka ví, že jsme tady? Jako vědí o nás? 

Ne. 

Proč myslíš, že ne? Třeba pejsek. Máš nějaký zvířátko doma? 

Ne. 



 

A když potkáš pejska třeba na ulici, ví, že tam jsi? 

Jo, protože mě viděj. 

A třeba sluníčko, myslíš, že ví, že jsme tady nebo neví? 

Neví. 

A myslíš, že voda je živá? 

Není. 

Eliško, a víš, co znamená myslet? Že myslíme na něco? 

Ne. 

Třeba myslíš na něco, co tady zrovna není, třeba na maminku, víš? Jako že zrovna tady 

není, ale víš, že někde je. 

Na Kačenku i na maminku. 

Kačenka je kdo? 

Moje sestřička. 

A čím myslíš na maminku? 

Nevím. 

Kde to je ta myšlenka vlastně? 

V hlavě. 

A zdají se ti někdy sny v noci? 

Jo. 

A jak se vlastně stanou ty sny? Kde se berou, nevíš? Co myslíš? 

Hmm, nevim. 

O čem se ti třeba zdá někdy? 

Že, že jsem víla a že mám křidýlka a že dokážu se i ty křidýlka měnit. 

To je hezký viď sen. 

A že jsem ta nejrychlejší víla na zemi. 

A to se ti zdá kdy? Když spinkáš, viď? 

Jo. 

A kde se to vezme ten sen, co myslíš? 

Taky v hlavě. 

A myslíš, že třeba mráčky jsou živý? 



 

Ne. 

A proč ne? 

Protože jenom stojej. A pak když je sluníčko, tak tam nejsou. 

A co se s nima stane? 

Že rozplejou. 

Rozplynou? 

Jo. 

A třeba hodiny, jak ukazujou čas, myslíš, že jsou živý? 

Ne. 

A proč ne? 

Protože jenom ukazujou čas. 

A jak to dělaj vlastně, že to ukazujou? 

Že se hýbaj. 

A i když se hejbou, tak nejsou živý ale? 

Jo. 

A jak se teda hejbou? Čím to dělaj? 

Nevim. 

A bylas někdy v zoologický na zvířátkách? 

Jenom jednou na koni. 

Na koni? 

Jsem tam jela jednou. 

To bylo hezký? 

Jo. 

A ten kůň je živej? 

Jo. 

A jak to víme? 

Že jí a že chodí. A že je rychlej. 

Jaký máš ráda zvířátka? 

Všechny. 



 

A nějakých se trochu bojíš nebo ne? 

Třeba velkých psů. 

A jak myslíš, že vzniklo sluníčko? 

Nevim. 

Co tě třeba napadne? Jen tak. 

Nevim. 

A měsíček? 

Taky nevim. 

A třeba řeka? 

Taky nevim. 

A když je noc, tak jak se to stane? 

Že sluníčko přestane svítit. 

A jak vzniká třeba déšť? 

Že je všude zamáčeno a že může i trošku svítit sluníčko. 

A bojíš se třeba, když je bouřka? 

Už ne, ale když jsme byli v Bohnicích, tak jsem se ještě bouřky bála. 

Jo a teď už ne? 

Teď už ne. 

Jak to? 

Protože už jsem povyrostla. 

A čeho ses předtím bála? Jako, že to je hlasitý a ty blesky a tak? 

Těch blesků. 

A co jsou ty blesky, jak myslíš, že to vznikne? 

Nevim. 

Máš doma nějakou sbírku? Třeba nálepek nebo něčeho hezkýho, co si sbíráš? 

Ne. 

A s čím si hraješ nejradši doma? 

S miminkem nebo s Kačenkou nebo si ještě hrajeme rádi na pejska a na bruslačku. 

Co to je? 



 

No ta, která jezdí na bruslích. 

Jo bruslařka, aha. 

A já mám brusle, oboje. 

Jako zimní i na kolečkách? 

Jo. 

A jde ti to? 

Jo, ale ještě ne na těch zimních, ty jsem ještě ani jednou nezkoušela. 

No ono teď moc zima nebyla, viď. 

No, to teda nebyla. 

A sestřička je mladší než ty? 

Jo, je jí tři roky. 

A tobě? 

Pět. 

A hrajete si spolu jo? 

Jo. 

A co třeba si hrajete? 

To ti neřeknu. 

Nechceš? Je to tajemství, jo? 

Jo. 

A s miminkem si hraješ s nějakou panenkou? 

S mym miminkem. 

A jak vypadá nebo co dělá? 

Já mám jednoho Martina a jednoho Eliáška a jeden dělá nebo dělal zvuky, protože 

maminka ho jednou vyprala, protože její kamarádka ho přinesla s vyteklýma baterkama. 

A už teda nedělá zvuky jo? 

Už nedělá. Ale možná ještě dělá pár zvuků, to jsme s maminkou nezkoušeli, ale vím, že 

dělal strašný zvuky. 

Jaký třeba? 

To si nepamatuju. 

Co stavíš? 



 

Takovej obraz. 

Co se ti nejvíc líbí ve školce asi? 

Ty hry. 

A když chodíte ven, to tě taky baví? 

Jo. 

Byla jsi někdy u moře? 

Zatím ne, ale s mámou a s tátou pojedeme. A máme dvě nafukovací želvy. 

Na nich budeš plavat viď? 

Jo. I Kačenka, Kačenka má taky svojí. 

To máte v plánu jo, na léto? 

Jo. 

Se těšíš? 

Jo. 

A na lyžích jezdíš? 

Ne. 

Spíš ty brusle, viď? 

Jo. 

Už jdou asi viď? I když nevím. 

Nebo to je jiná třída. 

Asi jo. Máš doma nějaký zvířátko? 

Jako plyšový? 

Jako živý myslím. 

Ne. 

A plyšový? 

Plyšový jo. 

Chtěla bys nějaký živý? 

Jo. Psa. 

Jak by se jmenoval? 

Dempsynka. 



 

A co myslíš, jak třeba vznikne sníh, když sněží? Co se stane? 

Taky nevim. Že zasněží zem. 

A odkud padá ten snížek? 

Z nebe. To vim už dávno. 

A máte doma nějaký kytičky takhle v květináči? 

Jednu. Obrovskou. A přesadili jsme jí. 

A co se musí dělat, aby rostla ta květinka? 

Zalejvat jí. 

A jak ona vznikne ta květinka? 

Že vyroste, že se zasadí nějaký semínko a pak vyroste, když se zalejvá to semínko a pak, 

když už bude hodně zalitý, tak to semínko trošku vyroste, pak vyroste víc a pak, když se 

ráno probudíš, tak bude ještě víc a když další ráno, tak to pomaličku roste a další ráno, 

to už bude celá vykvetlá. 

A co dělá to sluníčko? K čemu nám je dobrý? 

Že dělá teplo a svítí. 

A třeba déšť je k čemu? 

Aby byla další voda. K tomu je déšť. 

A řeky třeba jsou k čemu? 

Nevim. 

A stromečky? 

Taky nevim. 

A měsíček? 

Ke svítění večer. 

Jezdíš někam o prázdninách k babičce nebo někam? Na víkendy? 

Nevim. Ne, nejezdim. A někdy můžu. A někdy i jezdim. Možná, asi. 

Jaký se ti líbí, koukáš se na pohádky třeba v televizi? 

Jo. 

A líbí se ti nějaký hodně? 

Jo. 

Co je třeba tvoje oblíbená? 

Třeba Winx a my máme na počítači i Winx. 



 

Jak se to jmenuje? 

Winx. 

A o čem to je? 

O vílách. 

Ty máš ráda víly, viď? 

Jo. 

A co dělají ty víly? 

Nevim. 

Nebo jaký jsou? 

Se křidýlkama. 

A co se ti na nich nejvíc líbí? 

Že jsou hezký. Že se mi líbí. 

A jsou i hodný? 

Jo. 

Pomáhají někomu třeba. 

Ne, ne nepomáhají. 

A jaký pohádky se ti líbí ještě třeba? 

Třeba Šmoulové. Ty máme na DVDčkách a já mám pět dílů na jednom DVDčce. 

A co se ti na nich líbí, na Šmoulech? 

Že jsou modrý a že se mi prostě líbej. 

A co tam třeba dělaj? 

Jeden kuchtí, to je Šmoula Mlsoun a Nešika, Šmoulinka, taťka Šmoula a další. A 

Mrzout, ten je pořád mrzutej. 

Jaký máš nejradši počasí venku? 

Léto. 

A co děláš v létě? Co se dá dělat? Nebo proč ho máš nejradši? 

Protože svítí sluníčko a můžu chodit jenom v šatičkách a v nějakých střevíčkách. 

Jo, nemusíš se nabalovat do všech bund a tak. 

Jo, a že to netrvá tak dlouho. 

A jakou barvu máš nejradši? 



 

Růžovou. 

Co se s tímhle má dělat, nevíš? 

Vím. Teda nevím, ale dávám to nějak. 

Nějak si to vymyslíš, viď? 

Jo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rozhovor č. 5 - KEVIN (5 let) 

 

Ty jsi nějakej opálenej, jsi byl někde na sluníčku teď? 

Byli jsme na dovolený. 

Jo? Kde? 

To už si nepamatuju jméno. 

Nepamatuješ? A bylo tam vedro, jo? 

Jo a pamatuju si, že mluvili anglicky. 

Jo a ty umíš anglicky? 

Jo, jenom trošku. A brácha umí víc než já. 

Ten je starší? 

No. A už chodí do školy teda. 

Ty půjdeš taky do školy, viď? 

Ale on je ještě větší, už měl být táta a ještě není. 

Aha, jako větší hodně? 

Jo. Je větší než vy. 

Jo? 

Jo. 

Já mám takový otázky, ale můžeš říkat, co si myslíš, není to dobře nebo špatně, je to 

prostě co si myslíš ty. Tak já se tě zeptám, myslíš si, že sluníčko je živý? 

Jo. 

Proč myslíš? 

Protože tam je Bůh. 

Ve sluníčku? 

Jo a na měsíci, v obou dvou, myslim. 

A jak poznáme, že je živý? Nebo jak to víme? Nebo proč si to myslíš? 

Protože pořád chodí za mnou. 

A měsíček? 

Taky. 

A mráčky třeba? 



 

Taky chodí za mnou. 

A třeba tady to dřevo, myslíš, že je živý? 

Ne. 

A jak to víme? 

Protože pořád tu stojí. 

A strom? 

Taky stojí. 

A je živej nebo není? 

Ne. 

A pejsek? Máš nějaký zvíře? 

Rybičky, a křeček mi zemřel. 

A rybičky jsou živý? 

Jo a jsou ještě malý. 

A jak to víme, že jsou živý? 

Protože je vidim pořád živý, já vždycky za bráchou půjdu, tak uvidim, že pořád jsou 

malý a taky, že když budou mrtvý, tak můj brácha je vyhodí, protože můj brácha vždycky 

vyhodí, když je někdo mrtvej. 

A kolik jich máš rybiček? Jaký máš? 

Malý. 

A jak vypadaj? 

Já už si nepamatuju. 

Nějaký barevný? 

Jo, každej má jinou barvu. 

A třeba auto, myslíš, že je živý nebo ne? 

Ne. 

Jak to, že ne? 

Protože sám se, nehýbá se, kde je. 

A kdy se hýbá? 

Nikdy. 

Nikdy? A když jedeme třeba někam, když jedeš autem, tak jak to dělá? 



 

Brm brm. A můj brácha na tý dovolený jel jako blázen. 

On řídil? 

No. 

A jel jako rychle? 

Jo, jako blázen. 

Ses bál nebo se ti to líbilo? 

Jo, už jsem se skoro počůral. 

A myslíš, že vítr je živej? 

Jo. 

Jak to? 

Protože pořád fouká. 

A déšť třeba? 

Ne. 

Proč ne? 

Protože nehýbá se. 

A víš, co to znamená myslet na něco? Třeba teď myslíš na bráchu, jak jel rychle. Tak 

čím myslíš na něj? 

Aby jel pomalu. 

Já vím, ale kde to myslíš vlastně? 

Už si nepamatuju jméno. 

Třeba teď jsi tady a myslíš na bráchu, že je doma a ta myšlenka na toho bráchu je kde? 

V hlavě. 

A zdají se ti někdy nějaký sny? 

Jo někdy. A když chvilku spí brácha se mnou, tak už se mi nezdaj. 

Jak to? 

Protože, protože, jen tak. Já nevim proč. 

A jak ty sny vlastně vzniknou? Kde jsou? 

To nevim. 

A co myslíš? Něco řekni, co si myslíš o tom. 

Že mi to každý den leze do hlavy. 



 

A odkud to leze? 

Nevim. 

A kdy se to zdá? Když spinkáš? 

Jo. V noci, když spím. 

A odněkud to přijde jo, myslíš? 

Jo. 

No a na tý dovolený, tam bylo vedro nebo zima. 

Vedro. 

A moře tam bylo? 

Jo. 

A jak vzniklo moře? 

Bůh to udělal. 

A řeky? 

To nevim. 

A hory třeba? Jezdíš na hory někdy?  

Ne. 

Na sníh. Ne? 

Ne, jenom někdy. Jednou jsem tam už byl. 

A bavilo tě to? 

Jo, já jsem tam lyžoval. 

A šlo ti to? 

Jo, takhle. Já už si nepamatuju, jak se to jmenuje. 

Běžky? 

Jo, běžky. 

A v Česku nebo někde jinde jste byli? 

Někde tady. 

A jak vzniknul sníh? 

Nevim. 

Co myslíš? 



 

Nevim. 

A jak to udělal ten Bůh to moře? 

Že umí kouzlit. 

A co ještě udělal třeba? 

Lidi, domy. 

I domy? 

Jo, i celou planetu.  

Jo a máš nějaký… jo máš vlastně rybičky viď a křečka už nemáš. 

Jo a máma od kamaráda si až budeme mít volno a hodně času, tak máma ho koupí. Od 

kamaráda si ho vezme. 

Chceš ještě novýho jo? 

Jo, já se můžu s nima mazlit. 

S rybičkama moc ne, viď. Ve vodě. 

S rybičkama se ani teďko nemůžu mazlit. 

A co to s klukama dole kreslíte? 

Angry birds. 

A co to je? 

Jedna hra. 

To jsou takový ty, jak sestřelujou ty prasata ne? 

No, jak se střílí na ty prasata. 

A to hraješ na počítači nebo na čem? 

Na iPadu. 

A to je i nějakej film, jo? Nebo jenom hra? 

Hra. 

A co máš třeba rád za film ještě? 

Nimony, ty má máma na iPadu, my máme dva iPady, jeden je mamky a jeden je můj a 

mamky je lepší, protože moje máma má 3D a já ne. 

A koukáš třeba na nějaký filmy nebo pohádky na televizi nebo na počítači? 

Na počítači. 

A jaký třeba? Co se ti líbí? 



 

Minecraft. 

To je taky hra ne? To hraješ, jo? 

Ne, brácha mi to vymazal. 

Jak to? 

Protože jsem to hrál a on mi to normálně vymazal. 

Abys to nehrál jo? 

No. 

A s čím si třeba nejradši hraješ doma? 

S počítačem. 

A ještě s něčím? 

Už ne. 

 

  



 

Rozhovor č. 6 - ADAM (5,5 roku) 

 

Ty jsi Adámek? A kolik ti je? 

Adam. Pět a půl. 

Adámek se ti nelíbí? 

 Ne, protože se mi říká Adam. Pět a půl je mi. 

Půjdeš už do školy? 

Ne, ale byl jsem na posledních dvou zápisech. 

Jo? A co se tam dělá? Bavilo tě to nebo to byla nuda? 

Bavilo. 

Já mám takový otázky. Víš, co znamená myslet? 

Jo. 

A co to je? Čím myslíš? 

Třeba, že třeba něco vymyslíš. 

A čím to děláš? 

Mozkem. 

A zdají se ti někdy sny večer, v noci? 

Moc ne, ale někdy se mi zdaj. Jednou se mi zdál dobrej. 

Jo? Jakej? 

O tom nemůžu mluvit. Mohl bych, jenže je to strašný. 

Strašný? Jako ošklivý? 

Ne, pro mě to bylo pěkný, my jsme tam totiž s klukama byli doopravdický piráti a měli 

jsme zbraně. 

A bojovali jste? 

Jo a tahle třída to byla pohádková, takže tu bylo spoustu pohádkových bytostí. 

No a ty sny, jak vzniknou? Co se stane, že se ti něco zdá? Co myslíš? 

Tak to zase nevim. 

A co myslíš? 

Tak, že se mozek objeví a do něj vlezou myšlenky a pak se, z těch myšlenek se udělá sen. 

A odkud přijde teda? 



 

Že naroste. 

A myslíš, že sluníčko je živý? 

Jo. 

A co dělá? Jaktože je živý? 

Hřeje. 

A měsíc je živej? 

Jo. 

A proč myslíš? 

Protože, protože je prostě živej. 

A třeba tady dřevo, to je živý nebo ne? 

Jo. 

Jo? 

I strom je živej. 

Strom je živej a tohle? 

Ne. 

A třeba auto je živý? 

Ne. 

Jaktože ne? 

Protože je z kovu nebo z něčeho jinýho materiálu a to není živý. 

A máš třeba nějaký zvířátka doma? 

Jasně, třeba mám z Alberta a pak mám ještě Transformer, který se proměňuje ve slona. 

A máš třeba psa nebo rybičky nebo něco? 

Máme kočky dvě. 

A ty jsou živý? 

Jo. Až na to, že jedna asi někdy umře už, protože ona už je stará. 

A jak poznáme, že jsou živý ty kočky? 

Protože vyrostly. Jako jsou lidi, jako lidi. 

Ty pořád musíš něco dělat, viď. A jak myslíš, že vznikly mraky? 

Z vody. 



 

A jsou živý nebo ne? 

Ne. 

A bojíš se třeba bouřky? 

Ne. 

A jak vznikly ty blesky? 

Z elektřiny. 

Jo? A jak se to udělá? 

Z elektrárny. 

A déšť? 

Z vody. 

A třeba jezdíš někam k moři nebo na hory? 

Jezdil jsem o prázdninách. A k horám taky, poněvadž moje babička bydlí na horách. 

A jezdíš na lyžích? 

Ne, právě byl jsem tam dva dny jako na škole lyžařské, ale a jednou jsem jezdil na tom 

pro ty ještě menší a pak jsem jezdil na tom velkém kopci. 

A dobrý? Baví tě to? 

Jo. 

A u moře jsi někdy byl? 

Jo, v Dánsku. 

A jak vzniklo to moře? 

Z vody, z deště. 

A jaký je to moře, je sladký nebo je slaný? 

Obě dvě. 

A třeba řeka? 

Stejně. 

A s čím si hraješ nejradši? 

Já už jsem na hračky trochu moc velkej. Třeba mě baví vodní pistolky. 

A doma třeba když přijdeš, tak co děláš? 

Tak to nevim. 

A hraješ i na počítači? 



 

Moje máma na počítači nemá hry a ani si do něj nemůžu strčit CDčko, protože jsem ho 

minule rozbil. 

A máš rád nějaký filmy? 

Třeba Spidermana, dvakrát jsem od něho viděl druhej díl. A to je domek pro tebe. A má 

i střechu. 

A ty máš támhle, jo? 

Jo. A ještě si tam vlez. 

A jaký máš nejradši počasí, sluníčko nebo zimu? 

Léto, když je slunce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


