
Barevné sítě poznání - velké otázky 

 
Toto je pracovní seznam velkých otázek k tématům BSP. Každé téma může mít 

libovolný počet otázek. Otázky je možné modifikovat - nové verze uvádějme jako další 
otázku, ať nic nemizí. Nedávejme nové otázky do komentářů - v těch bychom se ztratili. 

Ale komentáře jsou samozřejmě povoleny a nechť jsou bez obav co nejkritičtější. 
Například: ,,To je pro děti blbá/nesmyslná/trapná otázka.” 

 
Nejlepší jsou takové otázky, na které je velmi složité, až nemožné, najít odpověď. U 
některých se mi to určitě nepovedlo, někde bude stačit otázku přeformulovat, aby 



nepůsobila uzavřeně. U jiných otázek bude zapotřebí průvodcovský úvod, další bude 
možné dětem jednoduše předložit a nechat je myslet. 

 
Smyslem je rozvoj kreativního myšlení. Inspirací pro práci s otázkami může být metoda 
SOLE, která pro nalézání odpovědí počítá s využitím Internetu a prací ve skupinách po 
třech či čtyřech dětech. Kolektivní myšlení je pro odpovídání na velké otázky přínosnější 

než individuální. SOLE využívá třífázové nalézání odpovědí: úvod a položení otázky - 
skupinové hledání - společné nalézání. Jak jsou jednotlivé fáze dlouhé závisí na 

struktuře rozvrhu vyučování či délce jednotlivých projektů.  
Pestrobarevné příběhy světa 

1. Jedlé houby - Emoce zvířat - Oheň - Vaření - Fotosyntéza - Evoluce - 
Mysl - Moře 

2. Les - Skála - Péče o půdu - Mikroorganismy - Permakultura - 
Metabolismus - Rostliny - Humanismus 

3. Globalizace - Peníze - Průmyslová revoluce - USA - Elementy - 
Pohyb a rychlost - Asie - Krása 

4. Řím - Technika - Teorie chaosu - Dějiny čokolády - Konzumní 
společnost - Duše - ,,Poznej sám sebe” - Domov 

5. Elektromagnetismus - Dějiny čistoty - Společnost - Animismus - 
Dětská úmrtnost - Muži a ženy - Energie - Data 

6. Voda - Jazyk - Krajina - Orel a vlci - Svoboda - Avantgardy a 
subkultury - Radost - Zemědělství 

7. Prostor - Spravedlnost - Národní stát - Středověk - Evropa - 
Neviditelno - Zdraví - Noc 

8. Růst - Létání - Sport - Dějiny koní - Fantazie - Genocida - Válka a klid 
Odpadky 

9. Homo sapiens - Příběh - Spojení - Příběhy jídla - Dobro a zlo - Sex - 
Nervy - Láska 

10. Čas - Orgány - Moc - Tlak a tření - Bezobratlí - Kyborg - Médium - 
Včela a žížala 

11. Tvary vesmíru - Bohové - Vzduch - Dějiny hmoty - Počasí - Uhlík - 
Telefon - Dech 

12. Vlna - Cesta - Ameriky - Občan a otrok - Stavba - Bolest - Nebe - 
20. století 

https://www.theschoolinthecloud.org/big-questionsintro/page/24/


13. Proudění - Hlubina - Afrika - Tělo - Pole - Barvy - Potřeby - Síť 
14. Slunce - Kniha - Obraz - Oblečení - Vidění - 17. století - Koloběhy 

- Klimatické změny 
15. Československo - Indie - Venkov a město - Dar - Budoucnost - 

Díra - Práce - Čína  
16.    Hudba - Hrdina - Tanec - Slované - Strach - Kovy - Rituály - 

Zvuk  

Pracovní seznam velkých otázek BSP  

17. století 
 

Proč se učíme historii? 
Co bylo vynalezeno nebo objeveno v 17. století? 

Co ze 17. století je stále živé a aktuální? 
Kdyby existoval záporný prostor, jak by vypadal? 

Jak funguje gravitace? 
Jak se lze dívat do neviditelna? 

Může se dům hýbat? 

20. století 
 

Afrika 
 

Jak se žije v afrických městech? 
Chovají lidé v Africe psi a kočky? 

Co se nejčastěji jí? 
Kolik různých Afrik existuje? 
Byla Sahara vždycky pouští? 
Kde je v Africe nejvíce vody?  



Amerika 
 

Kdo žil v Americe před objevením Ameriky? 
Proč je objevení Ameriky tak důležité? 

Animismus 
 

Je planeta Země živá bytost? Pokud ano, co vidí, když se nás dívá? 
Je vesmír živá bytost? 

Jak se dá udělat, aby byl živý někdo, kdo je mrtvý? 
Myslí tvůj chytrý telefon? 

Asie 
 

Kolik je Asií? 
Jak to vypadá na hranici mezi Asií a Evropou?  

A proč je zrovna tam, kde je? 
Jak se žije v asijských městech? 

Které každodenní věci pocházejí z Asie? 

Avantgardy a subkultury 
 

Proč nemohou všichni dělat stejné věci? 
Co to znamená “oblékat se normálně”? 

Je snadné být normální? 
Kolik námahy stojí vydat se vlastní cestou? 

Barvy 
 

Jsou barvy skutečné, anebo se nám jenom zdají? 



Proč máme některé barvy rádi a jiné ne? 
Co se stane, když roztočíme Newtonovo barevné kolečko? (vznikne bílá) 

Proč má duha jen sedm barev? 
Proč je nebe modré? 

Jakou barvu může mít nálada? 

Bezobratlí 
 

Pracují včely nebo mravenci, anebo dělají jen to, co je baví?  
Jak se stane, že ví, co mají dělat? 

Kolik tvarů může mít srdce bezobratlých? 
Co vidí klíště/žížala/včela/motýl? 

Co se děje uvnitř kukly? 
 

Bohové 
 

Stvořili bohové člověka, anebo člověk stvořil bohy? 
Co mají bohové rádi? 

Jaké je pravé jméno boží? 
Jak to vypadá, když se bohové procházejí mezi lidmi? 

Jak se dá s bohy mluvit? 
 

Bolest 
 

Může duše bolet? 
Když tě bolí hlava, bolí tě mysl nebo mozek? 

Dá se cítit bolest druhého člověka? 

Budoucnost 
 



Jak si představuješ budoucnost? 
Kdyby někdo přiletěl časem z budoucnosti, co by si o našem světě 

pomyslel? 
Dá se budoucnost koupit? 

Co je po smrti?  

Cesta 
 

Co přináší cestovní ruch místním obyvatelům a co jim bere? 
Kdybys mohl mít rok prázdnin na Marsu, co bys tam dělal? 

Co hnalo Homo sapiens  do dalekých krajin? 
Co by se stalo, kdyby lidé necestovali? 

Jak ptáci vědí, kam mají letět? 
Proč musí lidé někdy opustit svůj domov navždy? 

Proč je na mapách sever nahoře? Mohlo by to být i jinak? 
Jak se stane, že mapa zestárne? 

Čas  
 

Proč má minuta 60s, hodina 60min, den 24h a týden sedm dní? 
Co znamená mít nekonečno času? 

Co když čas neběží do budoucnosti, co když není lineární? 
Jak dlouho trvá přítomnost? 

Co je věčné? 
Kdo přivezl do Čech vteřinu? 

Proč existují časová pásma a datová hranice? 

Československo  
 

Kde všude v historii ležely hranice českého státu? 
Co je to stát? 

Proč se Československo rozdělilo? A proč vzniklo? 



Proč se v Česku neplatí Eurem a na Slovensku ano? 
Může být dnes někdo Českoslovákem? 
Proč je těžké porozumět slovenštině? 

Čína 
  

Proč je Velká čínská zeď tak dlouhá? A kdo a proč ji postavil? 
Má Čína zahraniční kolonie? 

Patří Tibet, Tchaj-wan a Hong Kong Číně? 
Proč se dnes všechno vyrábí v Číně? 

 
Dar 

 
Je lepší dávat, anebo brát? 

Je možné dávat braním nebo brát dáváním? 
Může existovat zlý dar? 

Data 
 

Jak vypadají nejstarší data? 
Jaké tvary mohou data mít? 

Co jsou Big Data? 
Mohou být data živá? 

Co se s daty dělá, že se tím dá vydělat tolik peněz? 
Co o tobě ví internet? 

Proč jsou některá data osobní? Která to jsou a co to znamená? 

Dech 
 

Dýchá vše, co je živé? A proč to dělá? 
Jak se liší plíce a žábry? 



Proč se velryby musí nadechnout nad hladinou? 
K čemu všemu slouží dech? 

Co může být příčinou neklidného dechu? 
Jakou moc má dech? 

Pozoruj, co se děje s dechem, když máš strach 

Dějiny čistoty 
 

Jaká je definice špíny? 
Proč je potřeba uklízet stále dokola? 

Jak se cítíš, když se nacházíš uprostřed nepořádku? 
Špína a lidé v minulosti i dnes - kasty, středověk, baroko. Myli se lidé? 

Jak často je dobré se mýt? Co se děje s kůží, když se myješ? 

Dějiny čokolády 
 

Co je na čokoládě nejlepší? 
Je čokoláda zdravá? 

Jak se cítíš, když si dáš čokoládu? 
Kdyby nebyla čokoláda, co by se stalo? 

Co by se stalo, kdyby někdo snědl najednou kilo čokolády? 
Jak cukr ovlivňuje mysl a tělo? 

Dějiny hmoty 
 

Co je nejmenší částečnou hmoty? 
Co je to látka? 

Co je éter? 
Hmota je viditelná. Jak se hmota dostává do oka? 

Existuje také neviditelná hmota? 



Dějiny koní 
 

Kdy žilo ve městech nejvíce koní? 
Jak koně vnímají svět? 

Z čeho je hříva? 
Když kůň běží, má někdy všechny nohy ve vzduchu?  

Proč koně nesmí promoknout? 

Dětská úmrtnost 
 

Kolik zemře dětí denně/ročně? 
Proč dříve umíralo tolik dětí? 

Proč děti páchají sebevraždy? 
Komu někdo zemřel a klidně o tom chce mluvit?   

 
Díra 

 
Kolik děr má lidské tělo? 

Proč nemáme díry moc rádi? 
Jaká je tvá nejoblíbenější díra? 

Co znamená, že velbloud projde uchem jehly? 
 

Dobro a zlo 
Na čem záleží, jestli je změna dobrá nebo špatná? 

Co myslel Gándhí, když řekl: ,,Buď změnou, kterou by sis přál na světě 
vidět.” 

Proč existuje zlo? 
Může být zlo někdy dobré? 

A může být dobro někdy zlé? 



Domov 
 

Čím se domov liší od jiných míst? 
Jak to, že je doma vždy dostatek vody, světla a vzduchu? 

Z čeho všeho se skládá soukromí?  
Jak to bylo se soukromím v minulosti? Třeba na hradech: jak žil takový 

mladý šlechtic? Měl svůj pokoj? 
Co nejveselejšího nebo nejsmutnějšího se mi doma přihodilo? 

Duše 
 

Jak velká je duše? 
Je duše nesmrtelná? 
Co má duše ráda? 

Jak uklidit nebo uklidnit duši? 
 

Elektromagnetismus 
 

Může něco letět rychleji než světlo? 
Světlo lítá? Odkud a kam? A když doletí do “kam”, kam se pak poděje? 

Co je to statická elektřina? Co je kulový blesk? 

Elementy 
  

Co je na světě úplně nejmenší?  
Najdeš nejmenší savce? Mohli by být ještě menší? Na Zemi, na jiné 

planetě?  
Co je éter? 



  

Emoce zvířat 
  

Znají zvířata budoucnost? 
Jak můžeme pomoci zachránit ohrožené druhy? 

Potřebují zvířata zábavu? Dělají někdy zvířata něco jen tak? 
Jaká zvířata jedí svá mláďata? 

Jak zvířata projevují své emoce? 
Jakto, že se kouknu na psa a vidím, jak mu je? Jestli se má dobře, nebo ho 
něco trápí? Co může takového psa trápit? A jak dlouho ho to trápí? Pláčou 

zvířata? 
Jak se šíří emoce? 

Je možné žít bez konfliktů? 
Jak se vytváří strach? 

Odkud pramení smutek/zlo/radost/strach? 
 

Energie 
 

Kolik energie má lidské tělo? 
Co je to energie? 

Evoluce 
 

Co to je mutace? 
Je důležitější se přizpůsobit, anebo se nepřizpůsobit? 

Je možné evoluci vidět? 
 



Evropa 
 

Jaká evropská území neleží v Evropě? 
Proč nejsou Švýcarsko nebo Norsko v Evropské unii? 

Kde se nachází střed Evropy? 
Kam v dějinách emigrovali Evropané? 

Proč se Evropa jmenuje Evropa? 

Fantazie 
 

Jak se liší fantazie a skutečnost? 
Jak se fantazie uskutečňuje? 

Má fantazie hranice? 
Může fantazie porušovat fyzikální zákony? 

Fotosyntéza 
 

Co je fotosyntéza a jak funguje? 
Jakých různých koloběhů se fotosyntéza účastní? 

Genocida 
Proč mají lidé potřebu zabíjet celé národy? 

Jkto, že “hodní” lidé jsou schopni zabíjet jiné lidi a u toho si myslet, že 
konají dobro? 
www.jsns.cz 

 

Globalizace 
Co globalizace dává a co bere? 

http://www.jsns.cz/


Odkdy existuje globalizace? 
Co vytváří ekonomickou prosperitu? 

Co všechno se dá globalizovat? Řídí to někdo? 
 

Hlubina 
 

Jak vysoko může být hlubina? 
Jaké je největší dobrodružství? 

Co je nejdůležitějším tajemstvím? 
Proč není vidět v mlze? 

Jak to vypadá v hlubině lidského nitra? 

 

Hrdina 
Kdo je hrdina? 

Jakou prochází cestou? Mají ji hrdinové v něčem podobnou? 
Proč jsou hrdinové potřeba? 

Proč hrdinové tak často umírají? 
Co dělá hrdina, když není v práci? 

Homo sapiens 
Co je to moudrost? 

Máme právo si říkat člověk moudrý? 
Kolik žilo na světě za celou historii lidí? 

Jak člověk získal moc nad ohněm? 



 

Hudba 
Jak hudba vzniká? 

Proč máme rádi hudbu? 
Proč lidé vytvářejí hudbu? 

Dokáží zvířata vytvářet hudbu? Je ptačí zpěv hudba? 
Mohou rostliny poslouchat hudbu, když nemají uši? 

Jak skutečně zněl středověký chorál? 

Humanismus  
Kdo je člověk? 

Kde začíná člověk a kde začíná svět? 
Proč se člověk chová špatně? 

Snaží se každý člověk dělat maximum toho, co může? 

Indie 
Čím byl Gándhí výjimečný? 

Proč byla Indie řízena z Británie? 
Proč se do Indie jezdí za spirituálním poznáním? 

Co se stalo Beatles, když jeli do Indie? 
Kasty v Indii, dává to nějaký smysl? 

Co bys udělal, kdybys byl prezidentem Indie? 

Jazyk 
Jak se rodí nová slova? Jak se vyvíjí jazyk? 

Kdo vytvořil abecedu? 
Co je to Newspeak? 

Jaká pravidla jazyka jsou přirozená? 



Mohou slova zranit? 
Jak odpustit druhému? A jak odpustit sobě? 

Co znamená “hrát si se slovy”? 
Proč je těžké naučit se cizí jazyk? 

Jedlé houby  
Kde končí houba a začíná les? 

O čem si houby povídají se stromy? 
Chce houba, abys ji našel? 

Jedí ptáci houby? A jedí houby ptáky? 
Jsou houby rostlinami? 

Proč nejsou některé houby jedlé? 
Kolik vody vypije jedna houba? 

Klimatické změny 
Proč by se lidé měli zajímat o globální oteplování? 

Je globální oteplování totéž co změny klimatu? 
Jaké další problémy kromě oteplování má životní prostředí?  

Jak se žilo v době ledové? Kolik bylo dob ledových? Kdy podle odhadů 
nastane další doba ledová? 

Jak by se dala zpomalit klimatická změna? 
Kolik tepla vyrobí člověk? 

 

Kniha 
Změnila někdy kniha svět? 

Jak by vypadal život člověka, který neumí číst a psát? 
Která kniha je nejzvláštnější? 

Co je to “živá kniha”? 



Koloběhy 
Proč se říká” “člověče prach jsi a v prach se obrátíš” 

Co je koloběh života? 
Z kterých chemických prvků se skládá živý svět/člověk? 

Je potřeba vymyslet velkou otázku na koloběhy uhlíku, dusíku, vody... 
 

Konzumní společnost  
Kdy může být staré lepší než nové? 

Proč je někdy staré dražší než nové? 
Co je programované zastarávání? 

Proč lidé nakupují i to, co nepotřebují? 
Proč funguje reklama? 

Kovy 
Odkud pocházejí kovy? 

Jak je nalézáme běžně v krajině? 
Jak se vyrábí ocel? 

Proč jsou zlato a stříbro tak cenné? 
Proč nejsou všechny kovy magnetické? 

Existují kovy i tekuté? 
Jak vypadají pod elektronovým mikroskopem? 

Proč v historii označujeme dobu železnou, bronzovou? V čem zpracování 
kovů ovlivnilo život lidí? Jak se tehdy žilo? 

Krajina 
Jak se dá dostat za horizont? 
Jaký je vztah krajiny a nebe? 

Kde začíná krajina a kde začíná tělo? 



Když se klíště přisaje na psa, považuje ho za chodící krajinu? 

Krása 

Co se ti na tobě nejvíce líbí? 
Co se ti nejvíce líbí na někom druhém? 

Co je na světě nejkrásnější? 
Lze krásu vytvořit? Pokud ano, jak? 

Kterými smysly vnímáš krásu? 

Kyborg 
Je člověk závislý na technologiích? 

Co chybí člověku, který má umělé srdce? 
Jak velké může být tělo kyborga? 

Jaké jsou výhody a nevýhody domácího robotického mazlíčka? 
Co umělá inteligence určitě neví? Zatím… :-) 

Láska 
Jaký je rozdíl mezi láskou a gravitací? 

Je láska stálá? 
Jak se pozná, že je v místnosti láska? 
Lidi říkají, že je bolí srdce, to fakt jde? 

Les 

Co všechno umí les? 
Umí les dělat počasí? 

Je starý pařez mrtvý, anebo živý? 
Jak stromy mluví mezi sebou a s dalšími organismy? 

Když v lese padá strom a nikdo ho neslyší, ozve se rána? 
 



Létání 
Jak se liší letecké schopnosti ptáků a netopýrů? 

Jaktože se letadlo udrží ve vzduchu? 
V jakém roce překročila rychlost letu člověka rychlost nejrychleji létajícího 

zvířete? 
Co znamená pojem “nadzvukové letadlo”? 

Spravedlnost 
Co to je spravedlnost? 

Co je dobro a co je zlo? 
Může existovat dobro a neexistovat zlo? 

Je správné zabít člověka, který zabil jiného člověka? Trest smrti. 
Odkud se sbírá sbírka zákonů?  
Jaké by to bylo žít bez zákonů?  

Je člověk svobodný, když má záruku svobody danou zákony, které musí 
dodržovat? 

Médium 
Mohou být informace živé? 

Jak se žije v mediální krajině? 
Jak vypadal život bez médií - bez internetu, bez obrazovek, bez písma? 

Co musí mít zpráva, aby se stala virální? 

Metabolismus 
K čemu přijímáme potravu? Co se s ní děje? 

Co je půst?  
Jak se v těle mění jídlo? 

Na co se v těle používá voda? 
 



Mikroorganismy 
Kolik mikroorganismů žije v člověku? 

Jak se spolu baví bakterie? 
Jsou viry živé bytosti? 
Vidí mikroorganismy? 

Moc 
Odkud z člověka vychází moc? 
Kolik tvarů může moc nabýt? 

Má člověk moc vyléčit si své nemoci? 
Jak se chytá nemoc? 

Jak se drží moc? 
Potřebujeme vůdce? K čemu? 

Moře 
Proč je voda v moři slaná? 

Jak vznikají vlny? 
Jaký užitek pro člověka mají korálové útesy? 

Mysl 
Jak bolí mozek? 

Je mysl v mozku, anebo mozek v mysli? 
Kde končí mysl? 

Řídí mozek tělo, anebo tělo řídí mozek? 
K čemu slouží meditace? 

Národní stát 
Kdo by stavěl silnice, kdyby nebyl stát? 

Na co se používají daně? 



Je každý stát národním státem? 
Jak se liší jeden národ od druhého národa? 

Jaký je nejlepší politický systém? 
Je stát nezbytný pro existenci lidských práv? 

Co bylo, než byl stát? 

Nebe 
Co je počasí? 

Jak vzniká polární záře? 
Je hurikán živá bytost? 

Jak počasí ovlivňuje lidské tělo? 
Opravdu se někdy stalo, že pršely žáby? 

Nervy  

 
Mají rostliny nervy? 

K čemu všemu slouží nervový systém? 
Jak je možné nervy zklidnit? 

Jak oči vědí, že mají brečet, když jsem smutný? 
Je možné cítit nervy druhého člověka? 

Je mysl v mozku, anebo mozek v mysli? 

Neviditelno 
 

Kde všude jsi dnes potkal neviditelno? 
Jak je možné zahlédnout neviditelné? 

Může být něco menší než nula? 

Noc 
Jak vypadá noc v hlavě? 

 



Občan a otrok 
 

Kdy a proč bylo zrušeno otroctví? 
Jaký je rozdíl mezi občanem a otrokem? 

Jaké povinnosti má občan a jaké má otrok?  

Oblečení 
 

Kdo vyrobil oblečení, které máte na sobě? 
Z čeho všeho se dá vyrobit oblečení? 

Kdy je oblečení skutečně staré? 
Jak poznáme, že je oblečení kvalitní? 

Kolik stojí sleva? 
Co si myslí pes, když má svetr? 

Kolik vody se skrývá v jednom tričku? 
Jaký byl první kousek oblečení? 

Obraz 
 

Jaký je rozdíl mezi digitální a analogovou fotografií? 
Je písmo obraz? 

Je obraz skutečný? 
Kde končí pohled a začíná obraz? 

Jak to, co je na obraze, souvisí s tím, co na obraze není? 
Je život film? 

Mohou být obrazy živé? 
Je myšlenka obraz? 

 



Odpadky 
 

Opravdu existují zvířata, která jedí plasty? 
Co všechno žije v kanále? 

Je technologický pokrok komedií nebo tragédií? 
Co zbyde po člověku, když zemře? 

Kolik odpadu dokážeš vyrobit za jeden den?  

Oheň 
 

Je možné zapálit vodu? Hoří voda? 
Proč hoří lesy? 

Může být oheň dobrý? 

Orel a vlci  
 

Kolik vlků je potřeba, aby z jedné smečky vznikly dvě? 
Co vidí orel? 

Jak se cítí potrava masožravce? 
 

Orgány 
Proč se ministerstvům říká orgány a orgánům ministerstva? 

Jaký je rozdíl mezi orgánem a organismem? 

Péče o půdu 
 

Jak udělat půdu úrodnější? 
Co půda potřebuje, aby se v ní rostlinám žilo hezky? 



Kdo všechno žije v půdě? 

Peníze  
 

Proč vznikly peníze? 
Kolik peněz je hodně peněz? 

Jak se peníze dostanou do kreditní karty? 
Proč se v cizině platí jinými penězi než korunami? 

Proč v Česku neplatíme Eurem a na Slovensku ano? 

Permakultura 
 

Jak se dají využít odpadky? 
Jak člověk závisí na přírodě? 

Co je resilience? 
Které rostliny se spolu nesnášejí? 

 

Pohyb a rychlost 
 

Je možné se úplně zastavit? 
Jak by se dala změřit síla slova? 

Co vidí pes, když se veze v autě a dívá se z okénka? 
Jak by to vypadalo, kdyby gravitace fungovala obráceně? 
Kdyby auto jelo rychlostí světla, fungovala by jeho světla? 

 
Pole 

 
Kam až dosáhne vliv lidského těla? 

Jak rozlehlá je lidská mysl? 
Jak psi vědí, že jejich páni už přicházejí domů? 



 

Potřeby 
 

Bez čeho by člověk zemřel? 
Co člověk potřebuje, aby byl šťastný? 
Co potřebujeme, abychom byli zdraví? 

Potřebuje člověk ke spokojenosti stále víc a víc nových věcí? 

“Poznej sám sebe” 
 

Co to znamená být dítě? 
Jak se učím? Učíme se všichni stejně? 
Jak Archimédés zapaloval čínské lodě? 
Koho potkal Odysseus cestou domů? 

Co z antického Řecka stále používáme? 
Kde začínám já a kde začínají druzí? 

Práce 
 

Proč musíme pracovat? 
Chtěly byste pracovat jako děti na začátku průmyslové revoluce? 

Víte, že stále existují dětští otroci, kde? 
Pracují zvířata? 

Co znamená “podat dobrý výkon”? 

Prostor 
 

Jak vzniká vzdálenost? 
Viděl jsi někdy prostor? Jaké má barvy? 

Proč Slunce září více než hvězdy, které jsou daleko větší než ono. 



Co je za prostorem? 
Který trojúhelník má součet úhlů větší než 180°? 

Proudění 
 

Jaké tvary vytváří proudy? 
Je potřeba voda, aby vzniklo proudění? 

Jak proudí literární proudy? 

Průmyslová revoluce  
 

Mohou stroje dělat všechno, co chtějí? 
Proč je všude tolik strojů? 

Dokázali bychom žít bez strojů? 

Příběh 
 

Existuje něco, co není součástí žádného příběhu? 
Jaké příběhy prožíváme každý den? 

Jak poznáme, že nějaký příběh už skončil? 
Ve kterém příběhu nevystupuje žádný člověk? 

Proč v příbězích používáme archetypy? 

Příběhy jídla 
 

Co by se stalo, kdyby všichni byli vegani? 
Co jedli lidé, než bylo vynalezeno vaření? 

Co je zdravé jíst a co nezdravé? 
Co by se stalo, kdyby člověk nejedl? Prý jsou lidé, kteří nejí… 

Jaká je květinová chuť? 
Jak by vypadal příběh, v němž by hlavní postavou byla chuť. 



Radost 
 

Co ti dělá největší radost? 
Je smyslem života radost ze života? 

Je radost povinná? 
Jak se nalézá štěstí? 

Rituály 
 

Kdy začíná dospělost? 
Co se děje s člověkem, když prochází rituálem? 

Jak může při rituálu sestoupit nebe na zem? 

Rostliny 
 

Jak rostliny komunikují a s kým? 
Pohybují se rostliny a jak? 

Vnímají rostliny bolest? 
Kamarádí spolu rostliny a zvířata? 

Co by se stalo, kdyby všechny rostliny uhynuly? 
Potřebují rostliny nás nebo zvířata k tomu, aby mohly růst a rozmnožovat 

se? 

Růst  
 

Je možné růst do nekonečna? Umí to někdo/něco živého (rostliny nebo 
živočichové)? 

Jak se roste dovnitř? 
Jak roste důvěra? 

Je možný i růst směrem dolů? 



Jsou geny důležité? 

Řím 
 

Co se stalo s Římem po rozpadu Říma? 
Kdo zničil Řím? 

Co z doby antického Říma stále používáme? 
Co je v Asterixovi a Obelixovi historickou pravdou? 

K čemu může být užitečné zabývat se starověkými civilizacemi? 

Sex 
 

Jaký je rozdíl mezi láskou a sexem? 
Je dívání se na porno sexem? 
Je možné mít sex na dálku? 

Co je vědomé milování? 
Co se děje s člověkem - tělem, mozkem, když se miluje? 

Síť 
 

Jak vznikl internet? 
Jak vznikají tvary pavučin? 

Co když se internetu říká síť, protože jsme do něj chycení? 
Kolik váží internet? 

Skála 
 

Kde končí kámen a začíná skála? 
Jak se z hory stane kopec? 

Jaké rozdíly jsou mezi skálou a ostrovem? 



Slované 
 

Odkud pocházejí Slované? 
Co mají všichni Slované společného? 

Jsou Češi národ? 
Proč je Rusko tak veliké? 

Slunce 
 

Jak to, že denně vidíme, že Slunce obíhá kolem Země? 
Dá se slunce jíst? 

Jak rychle letíme kolem Slunce? 
Letí někam Slunce? 

Je Slunce malé nebo velké? 

Spojení 
 

Může být spojením i rozpojení? 
Které spojení je pro život člověka nejdůležitější? 

 

Společnost 
 

Je těžší pomáhat, anebo si nechat pomoci? 
Co je lepší dělat společně a co je naopak lepší dělat sám? 

Může si člověk zařídit život sám? 
Jaké jsou největší problémy při dohadování se? 

Může existovat společnost, kde se všichni shodnou? 
Co znamená být normální? 



Sport 
Existuje sport, v němž nejsou vítězové a poražení? 

Co je nejlepší a nejhorší na vítězství? 
Co bylo předchůdcem parkouru? 

K čemu všemu slouží Olympijské hry? 
Je běhání sport? 

Je sportem lezení na skálu? 
Kde končí pohyb a začíná sport? 

Stavba 
 
Jak staví šnek svoji ulitu?3 Kdoho to naučil? Je v tom nějaká matematika? 

Co je urbanismus? 
Jaký stavební sloh se vám nejvíce líbí? 

Která je nejstarší známá stavba na Zemi? 
Který most je nejzajímavější a proč? 

Která lidská stavba je nejkomplikovanější? 
Z čeho lidé stavby staví a proč? 

Jaká by měla být stavba budoucnosti? Jaké parametry by měla splňovat 

Strach 
 

Z čeho máš strach? 
Co se děje v lidském těle při strachu? 

Jak se šíří strach? 
Může být strach i k něčemu užitečný? 

Je být jedovatý a být zlý totéž? 
Proč mají někteří lidé strach z technologií? 

Co má člověk dělat, když by se chtěl strachu zbavit? 



Středověk 
 

Kdy začíná a kdy končí středověk? 
Pili lidé ve středověku vodu? 

Jak vypadal svět před tisíci lety? 
Kdo byli zelení muži? 

Co vše uměl král? 
 

Svoboda 
 

Co je svoboda? 
Má příroda svobodnou vůli? 

Je vesmír živý? A jak to souvisí se svobodou? 
Může být přizpůsobení se svobodné? 

Je svobodné vyvádět šílenosti? 
Jak by vypadal svět bez autorit? 

Kde leží Liberland? 

Tanec 
 

Proč tančíme? 
Umí tančit i zvířata, rostliny nebo kameny? Jak tančí příroda? 

Co dělá mysl, když tělo tančí? 
Jak se z pohybu stane tanec? 

Byla dřív hudba, nebo chuť člověka tančit? 

Technika 
 

Může být vytvořen robot, který by byl úplně jako člověk? 



Co ví umělá inteligence? 
Dělá technika lidi línými a nešikovnými? 

Kde všude žijí počítače? 
Je virtuální realita skutečná?  

Telefon 
 

Jak fungoval telefon, než se stal chytrým? 
Je telefon nedílnou součástí tvého života? 

Proč je dobré telefon občas nemít? 
Jaké jsou nevýhody chytrého telefonu?  

Tělo 
 

Kam až sahá lidské tělo? 
Co všechno se s tělem děje po smrti? 

Je člověk totéž co tělo? 
Co to znamená “mít rád své tělo”? 

Proč vůně vyvolává paměť? 
Nachází se někde v těle prázdný prostor, v němž není nic? 

Proč lidem rostou jen dvoje zuby? 
Z čeho jsou vlasy? 

Jak funguje kýchání? 

Teorie chaosu 
 

Má příroda svobodnou vůli? 
Existuje náhoda? 

Co je fraktál? Jak se měří délka pobřeží? 
Jak může mávnutí motýlího křídlo vytvořit hurakán? 

Jak vznikají skvrny na kůži zvířat? 
 



Tlak a tření 
 

Proč lidé klouzají po mokrém povrchu? 
Kde všude může lidské tělo cítit tlak? 
Co všechno se na světě řídí tlakem? 
Jaký je rozdíl mezi tlakem a třením?  

Může nebýt žádně tření? 

Tvary vesmíru 
 

Jaký má vesmír tvar? 
Co je za vesmírem? 

Co bylo předtím, než vznikl vesmír? 
Jak se dělají skvrny na kůži levharta nebo na mušli? 

Jak vzniká polární záře? 

Uhlík 
 

Proč se ropě někdy říká “krev dinosaurů”? 
Jak se může z tužky stát diamant? 

Kde všude po třídě se nalézá uhlík? 
Jak by se dalo snížit množství uhlíku v atmosféře? 

  

USA 
 

Jak dnes žijí Indiáni? 
Proč byl divoký západ divoký? 

Kolik Fahrenheitů má člověk, který má zlatou horečku? 
Jaký je rozdíl mezi životem na východním a západním pobřeží? 



Proč mají v USA jiné měrné jednotky než v Evropě? 
Proč vznikla americká revoluce? 

Co byla válka jihu proti severu a jak skončila? 
Co je v USA nejzajímavější? 

Válka a klid 
 

Co bylo dříve, válka nebo mír? 
Jaká je skutečná příčina válek? 

Přináší s sebou válka něco dobrého? 

Vaření 
 

Jak se dělá chleba? 
Co všechno se odehrává na pánvi při smažení? 

Proč se cukr rozpouští rychleji v teplé vodě než ve studené? 
Jak dlouho trvá bramboře, než se dostane na stůl? 

Včela a žížala 

Venkov a město 
 

Kdy se z vesnice stává město? 
Co proudí z vesnice do města a z města na vesnici?  

 
 

Vidění 
 

Co je vidět se zavřenýma očima? 
Jak zahlédnout neviditelno? 



Jak vzniklo oko? 
Jak lidé vnímají barvy? 

Jsou sny skutečné? 
Co vidí druzí, když se na mě dívají? 

 

Vlna 
 

Jak je možné zahlédnout zvukové vlny? 
Může vlna spadnout do díry? 

 

Voda 
 

Kolik vody denně skutečně spotřebujeme? 
Kolik tvarů může mít voda? 
Jak se v přírodě čistí voda? 

Co je pro oceány největším nebezpečím? 

 
 

Zemědělství 
 

Kde bylo vynalezeno zemědělství? 
Odkdy se jezdí na traktoru? 

Kolik na naší planetě roste jídla? 
Kolik energie je potřeba, aby vyrostlo jedno tele? 

Je možné plánovat přírodu?  

Je užitečné používat v zemědělství umělá hnojiva, pesticidy a insekticidy? 



Zdraví 
 

Může si člověk vyléčit své nemoci sám? 
Jsou zvířata v přírodě někdy nemocná a jak se léčí? 

Jaký je rozdíl mezi zraněním a nemocí? 
Je možné chytit nemoc myšlenkou? 

Co jsou vakcíny a jak fungují? 
Z čeho se vyrábějí léky? 

Zvuk 
 

Jaké významy může mít ticho? 
Jak funguje kočičí předení? 

Jak se naslouchá sám sobě? 
Jak se ze zvuku stává hudba? 

Ženy a muži 
 

V čem všem se liší mužské a ženské tělo? 
Jsou muži a ženy rozdílní nejen fyzicky, ale také psychicky? 

Co mohou dělat jen ženy a co mohou dělat jen muži? 
Co se myslí rovnoprávností mezi ženami a muži? 

Proč byl matriarchát vystřídán patriarchátem? 

 

 


