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Sto otázek pro nejstarší členy rodiny 
Vyzpovídejte své prababičky, pradědečky, babičky, dědečky, ale třeba i rodiče 

 
A. Narození 

1. Jaké je tvé jméno a příjmení?  
2. Jak ti doma říkali? Měl(a) jsi nějaké přezdívky? 
3. Kdy a kde ses narodil(a)? 
4. Narodil(a) ses doma nebo v nemocnici? Byl u porodu lékař nebo porodní asistentka? 
5. Byl(a) jsi pokřtěn(a) v kostele?  

 
B. Rodiče 

6. Jak se jmenovala tvá matka? Kdy a kde se narodila? Měla nějaké sourozence? 
7. Jakou povahu měla tvá matka? Měla nějaké zájmy? 
8. Pracovala tvá matka v domácnosti nebo měla nějakou práci mimo domov? 
9. Jak se jmenoval tvůj otec? Kdy a kde se narodil? Měl nějaké sourozence? 
10. Jakou povahu měl otec? Měl nějaké zájmy? 
11. Čím se živil tvůj otec? Měl více než jednu profesi? 
12. Kdy, kde a nač zemřel tvůj otec? 
13. Kdy, kde a nač zemřela tvá matka? 
14. Máš nějakou speciální vzpomínku na otce a na matku? 
15. Co ti rodiče vyprávěli o svém dětství? 

 
C. Prarodiče 

16. Znáš jména prarodičů z matčiny strany? Kde se narodili? Kde žili? Jakou práci vykonávali? 
17. Znáš jména prarodičů z otcovy strany? Kde se narodili? Kde žili? Jakou práci vykonávali? 
18. Máš nějaké zvláštní vzpomínky na své prarodiče? Co o nich vyprávěli rodiče? 
19. Co si pamatuješ o svých prarodičích? Setkal(a) jsi se s nimi? 

 
D. Dětství 

20. Jaká je tvá první vzpomínka z dětství? 
21. Co si pamatuješ o své matce z dětství? 
22. Co si pamatuješ o svém otci z dětství? 
23. Jakou životní moudrost jsi pochytil od svých rodičů? 
24. Jaké rodinné příběhy a vzpomínky ti vyprávěli rodiče nebo prarodiče? 
25. Je nějaké speciální rodinné dědictví, které jsi převzal(a)? 

 
E. Sourozenci 

26. Měl(a) jsi nějaké sourozence? 
27. Jak se jmenovali a kdy se narodili? 
28. Můžeš blíže popsat své sourozence? 
29. Kolikáté dítě jsi v pořadí? Jak to ovlivnilo tvé dětství?  
30. Jak jste spolu se sourozenci vycházeli? Kdo se s kým přátelil? 
31. Pečoval(a) jsi o mladší sourozence? Líbilo se ti to? Bylo to těžké? 

 
F. Domácnost 

32. Kde jsi žil(a) jako dítě? Stěhovala se vaše rodina? Kolikrát? Ve kterých letech? Proč? 
33. Můžeš popsat svůj domov z dětství? 
34. Jak se u vás doma topilo? Bylo doma v zimě teplo? 
35. Kde jste spali? Měli jste samostatný pokoj? 
36. Měli jste vodovod? Pokud ne, jak jste si obstarávali vodu? 
37. Kdo v domácnosti vařil? Kdo uklízel? 
38. Jaká jídla jste často jídávali? 
39. Odkud jste brali potraviny? Z obchodu, z vlastních zdrojů nebo od jiných hospodářů? 
40. Měli jste nějaká domácí zvířata? Které bylo tvé nejoblíbenější? 

 
G. Každodenní život 

41. Jaké byly tvé domácí povinnosti? Jak se měnily, když jsi stárnul(a)? 
42. Jak probíhal tvůj každodenní život v dětství? 
43. Kam jsi chodil do školy a jak ses tam dostával? 
44. Jaký byl tvůj oblíbený školní předmět? Jaký byl nejméně oblíbený? 
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45. Jaké dovednosti ses doma naučil(a)? 
46. Jaké oblečení jsi nosil(a)? Bylo doma šité nebo kupované? 
47. Čím jsi chtěl(a) být? 
48. Jaký byl tvůj oblíbený koníček ve volném čase? 
49. Měl(a) jsi nějaké oblíbené hračky a hry? 
50. Jak vaše rodina trávila večery? Jak trávila víkendy? 
51. Měl(a) jsi blízkého přítele nebo přítelkyni? 
52. Jaký byl tvůj oblíbený svátek nebo nějaká zvláštní příležitost, 
53. Jak se slavily ve vaší rodině narozeniny? Jaké jsi dostával(a) dárky? 
54. Jak jste doma slavili vánoce? Dávali jste si dárky? Zdobili jste stromek, stůl apod.?  
55. Byla vaše rodina nábožensky založená? Chodili jste do kostela? 

 
H. Studium a zaměstnání 

56. Jak dlouho trvala tvá školní docházka? 
57. Vyučil(a) ses nějakému učňovskému oboru? Jakému a kde? 
58. Studoval(a) jsi na střední škole? Na jaké a kde?  
59. Studoval jsi vysokou školu? Jakou a kde? 
60. Jaké byly tvé cíle, naděje a sny v mládí? 
61. Jaká byla tvá první práce? Kolik ti bylo let?  
62. Jaká zaměstnání si vystřídal(a)? 
63. Které bylo tvé nejlepší zaměstnání? Proč? 
64. Jaké jsou tvé vzpomínky ze zaměstnání? 
65. Jakých jsi dosáhl(a) v zaměstnání úspěchů? 
66. Pokud by sis mohl(a) vybrat jinou profesi, co by to bylo? 

I.  Manželství 
67. Kdy, kde a jak jste se seznámil(a) se svým partnerem? 
68. Jak jste se zasnoubili?  
69. Jaký byl váš svatební den? Co jste měli na sobě, jaké jídlo se podávalo, kde se svatba konala?  
70. Kam jste jeli na líbánky? 
71. Jeli jste po svatbě na líbánky? Kam? 
72. Jak se jmenuje manžel(ka)? Co můžeš říct o jeho rodičích a sourozencích? 
73. Jaké má manžel(ka) zaměstnání a zájmy? 
74. Můžeš napsat něco o osobnosti manžela? 
75. Co se ti nejvíce líbí na manželovi? 
76. Jaká byla vaše první domácnost? Kde to bylo? Bydleli jste v nájmu nebo ve vlastním? 
77. Co je podle tebe klíč k úspěšnému manželství? 

 
J. Rodina 

78. Máte nějaké děti? Kolik? 
79. Jaké jsou jména a data narození vašich dětí? Jaká jsou jména jejich manželů? 
80. Vzpomínáš si, jaké to bylo, když jsi zjistil(a), že budeš brzy rodič? 
81. Kde se děti narodily? V nemocnici nebo doma? Kdo u toho byl? 
82. Kde a v jakém prostředí vaše děti vyrůstaly? 
83. Jaký byl váš domov, když byly děti malé? 
84. Jaké speciální vzpomínky máte na vaše děti v raném nebo předškolním věku? 
85. Jaký byl váš oblíbený způsob, jak trávit čas se svými dětmi? 
86. Jaké speciální tradice nebo oslavy byly oblíbené ve vaší rodině? 
87. Navštěvovala vaše rodina církevní obřady nebo bohoslužby? 

 
K. Přátelé a zájmy 

88. Máš nějakého blízkého přítele? Kdy a jak jste se seznámili? Co spolu sdílíte? 
89. Jaké záliby máš? 
90. Jaký druh hudby rád(a) posloucháš? Máš oblíbeného zpěváka/zpěvačku? Máš oblíbenou píseň? 
91. Jaký druh knih/časopisů rád(a) čteš? 
92. Zajímá tě sport? Který? Jakému klubu fandíš? 
93. Jsi členem nějakého zájmového klubu nebo organizace? 
94. Kam jsi za svůj život cestoval(a)? Kde se ti líbilo nejvíc a proč? 

 
L. Odkazy 

95. Jaké hlavní světové události se staly během tvého života? Jak se odrazily v tvém životě? 
96. Na jaké úspěchy jsi nejvíce hrdý (á) ve svém životě? 
97. Jaké jsou tvé největší dovednosti?  
98. Které osobní události ve tvém životě tě nejvíce ovlivnily? 
99. Jaký je nejlepší radu můžeš dát svým pravnoučatům či pra-pra-vnoučatům? 
100. Co chceš, aby si lidé o tobě pamatovali? 


