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O DIEŤATI 

Meno a priezvisko  

Ako sa správne vyslovuje tvoje meno?  

Znamená niečo?  

Ako chceš, aby sme ťa volali?  

Ako by si opísal/a sám seba/seba samú?∗  

Akú máš povahu? ∗  

Aké máš záľuby?  

Ako by si opísal/a svoju rodinu? ∗  

Kde pracujú tvoji rodičia? ∗  

Akých máš súrodencov, starých rodičov? ∗  

Ako by si opísal/a krajinu, v ktorej ste žili 
predtým? ∗  

Aký bol váš príchod na Slovensko? ∗  

Čo sa ti na Slovensku páči?  
Čo ťa prekvapilo? ∗  

  

 
1 Spracované a upravené podľa Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku : príklady dobrej praxe. Bratislava : 
Nadácia Milana Šimečku, 2011 a www.inkluzivniskola.cz  
Položenie niektorých otázok treba zvážiť, ak ide o deti azylantov, ktorí zo svojej krajiny často utekajú z politických 
či iných závažných dôvodov a môžu byť na otázky o rodine a pôvodnej vlasti citliví. 
* Reflexívnejšie ladené otázky, ktoré je možné položiť starším deťom. 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

Aké jazyky používaš?  

Akým jazykom/akými jazykmi sa rozpráva 
u vás doma?  

Akými jazykmi sa rozprávaš s kamarátmi 
a kamarátkami?  

V akom jazyku vieš čítať?  

V akom jazyku vieš písať?  

O ŠKOLE 

Porozprávaj mi o škole, do ktorej si chodil/a 
predtým?  

Ako dlho si do nej chodil/a?  

Ako sa ti v škole páčilo?  

Akí boli tvoji učitelia? Ako ste ich 
oslovovali/zdravili?  

Kedy sa začínalo vyučovanie a kedy končilo?  

Koľko ste mávali hodín?  

Čo ste na hodinách robili?  

S akými knihami ste pracovali?  

Ktoré predmety si mal/a?  
Ktoré predmety si mal/a najradšej?  
Ktoré predmety boli pre teba ťažké? 

 

Aké známky si mal/a?  
Ktorá známka bola najlepšia – najhoršia?  

Aké ste mávali hodiny telocviku?  
Mali ste ich spoločne 
s chlapcami/dievčatami?  
Čo ste na nich robili? 
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Podklad je súčasťou intelektuálneho výstupu Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike v rámci 
projektu č. 2019-1-SK01-KA201-060698 Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-
vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. 
Koordinátori projektu: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová  

 

Aké športové aktivity boli u vás bežné?  
Zapájal/a si sa do nich?  

Aké boli v škole krúžky/kluby?  
Chodil/a si do niektorého?  

Čo všetko ste robili po vyučovaní?  

Chodievali ste zo školy na výlety? Čo si 
navštívil/a?  

Aké sviatky ste oslavovali vo vašej škole 
a v triede?  

Ako často chodili do školy tvoji rodičia?  

V akom čase sa doma zvykneš učiť a robiť si 
domáce úlohy?  

Koho zvykneš požiadať o pomoc pri učení?  

Ako sa ti páči naša škola?  

 

POZNÁMKY 
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