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V tvojich botách - opisy postáv

Si dievča a spolu so svojimi dvoma bratmi žijete vo väčšom meste na strednom Slovensku, v
dome s veľkou záhradou a bazénom. Tvoj otec je riaditeľom banky a tvoja mama sa stará o
domácnosť a rodinu.

Bývaš na farme na vidieku na východnom Slovensku. Tvoj otec je úspešný farmár a mama je
učiteľkou v materskej škôlke. Máš troch bratov a jednu sestru, ktorá je na vozíku a potrebuje
asistenciu. Ako staršia sestra sa o ňu musíš zväčša starať a nemáš čas na svoje záľuby.

Si Rómka, bývaš v osade v malom dome bez kúpeľne a detskej izby v Plaveckom Štvrtku. Máš
šesť súrodencov, pričom otec a bratia pracujú na stavbách v zahraničí. Chodíš stále do školy, aj
napriek tomu, že sa ti tam vysmievajú. Keď prídeš zo školy, pomáhaš mame starať sa o mladších
súrodencov.

Si mladé dievča a od narodenia žiješ v detskom domove v malom meste v Trnavskom kraji.
Dokončuješ SOŠ v odbore kaderníčka. Máš strach o svoj ďalší život potom, čo dokončíš svoju
školu.  Máš partnera, ktorý je z vedľajšej dediny a práve sa schystá ísť študovať na vysokú do
Viedne, business management.

Máš jedného súrodenca a žiješ vo väčšom meste, v paneláku so svojimi rodičmi. Tvoj otec pracuje
v atómovej elektrárni a mama je poštárka. Máš veľké nadanie na šport, ale keďže si už mala pár
zranení, tak si si nie istá budúcnosťou v športe. Už si však do toho investovala veľa svojho času a
energie.

Si dievča z Oravy a máš päť mladších súrodencov. Tvoj otec je šoférom kamiónu a často je preč
na cestách. Tvoja mama pracuje ako čašníčka a chodí z práce neskoro večer. Často sa preto
musíš starať o ostatných súrodencov.

Narodil si sa na Slovensku, ale tvoji rodičia sa prisťahovali z Ázie. Majú peknú reštauráciu a nad
ňou byt, kde bývaš so svojou sestrou. Ty a tvoja sestra pomáhate po škole v reštaurácii.
Zbožňuješ hru na klavír, ale kvôli pomoci rodičom na to nemáš čas.

Si z juhu Slovenska, nemáš žiadnych súrodencov. Žiješ sama so svojou mamou v byte v meste.
Mama pracuje v továrni na baterky. Miluješ hudbu a vieš krásne tancovať, ale nemáš čas sa tomu
úplne venovať, pretože musíš brigádovať po škole, aby si pomohla udržať vaše bývanie.

Narodil/narodila si sa so zdravotným znevýhodnením a musíš používať invalidný vozík. Žiješ v
byte v menšom meste so svojimi rodičmi a dvoma sestrami. Obaja rodičia sú učitelia.
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Narodil/narodila si sa so zdravotným znevýhodnením a musíš používať invalidný vozík. Žiješ v
byte v menšom meste so svojimi rodičmi a dvoma sestrami. Obaja rodičia sú učitelia.

Si dievča, žiješ v byte v malom meste so svojou mamou, ktorá pracuje v obchodnom dome v
hlavnom meste. Tvoj otec je vo väzení za prijímanie úplatku pri práci lekára. Na vysokú chceš ísť
študovať medicínu v ČR, pretože prípad tvojho otca je známy v lekárskom prostredí na Slovensku.

Rodičia s tebou utiekli z africkej krajiny zmietanej vojnou. Teraz máš šestnásť rokov a na
Slovensku už bývaš tri roky v okolí Nitry. Chodíš na strednú školu, no zatiaľ ti úplne nejde
slovenský jazyk, čo sa prejavuje na tvojich známkach. Na druhej strane exceluješ vo francúzštine
a angličtine. Tvoj strýko je stále vo väzení za vedenie odporu voči vláde.

Tvoji rodičia sa rozviedli, keď si bol/a ešte bábätko. Teraz máš sedemnásť rokov a študuješ
bilingválne gymnázium v Komárne. Žiješ so svojou mamou a jej priateľom, ktorého nemáš rád/a,
predovšetkým kvôli tomu, že má homofóbne poznámky na tvoju sexualitu. Zároveň sa bojíš chodiť
po meste, pretože o tom rozpráva všetkým kamošom v krčme.

Si chlapec z Revúcej. Máš ťažkosti s učením, kvôli čomu si o dve triedy nižšie oproti svojmu veku.
Kvôli tomu vyčnievaš medzi svojimi spolužiakmi, ktorí sa ti smejú a ty hľadáš porozumenie na
internete a medzi miestnou subkultúrnou scénou. Obaja rodičia pracujú v dobrej práci, dobre
zarábajú, ale nemajú vôbec čas pomáhať ti s domácimi úlohami, pretože pracujú na smeny.

Si chlapec, máš osemnásť rokov a dvoch starších súrodencov. Tvoja rodina žije v malom
panelákovom byte v okresnom meste na severe Slovenska. Otec je mechanik, ale momentálne
nemá prácu a svoju frustráciu si utápa v alkohole. Mama pracuje na smeny v miestnej fabrike a
ťahá rodinný rozpočet. Práve si si podal prihlášku na vysokú školu do Brna na techniku a plánuješ
požiadať o sociálne štipendium.

Žiješ na vidieku so svojimi rodičmi, mladším bratom a sestrou. Tvoji rodičia prevádzkujú malú
úspešnú pekáreň. Často chodíte na dovolenky, naposledy lyžovať do Rakúska, kde si mohla
trénovať nemčinu. Rada sa učíš rôzne jazyky, chceš študovať v zahraničí. Deti v škole sa ti občas
smejú, pretože máš nadváhu a akné.

Si dcérou zahraničného veľvyslanca na Slovensku. Chodíš do medzinárodnej školy v Bratislave.
Nosíš silné okuliare a trochu koktáš, pretože rozprávaš ďalšími tromi jazykmi a je pre teba ťažké si
utriediť slová. Aktuálne si v prípravke na štúdium na VŠ v Oxforde, kde sa budeš hlásiť o rok.

Bývaš so sestrou v malom meste na juhu Slovenska u svojich starých rodičov. Tvoji rodičia sú
rozvedení, mama pracuje v Rakúsku ako opatrovateľka a otca vídavaš len zriedkavo, pretože
pracuje ako kamionista v diaľkovej doprave. Rodičia ťa podporujú k štúdiu na VŠ, aby si mala
lepší život ako oni.

Prisťahovali ste sa na Slovensko z Vietnamu, keď si bol ešte bábätko. Otec má obchod a
reštauráciu v hlavnom meste, ktorá je pomerne úspešná. Ovládaš slovenčinu a aj svoj rodný



jazyk. Často tlmočíš svojím rodičom a si prostredníkom s úradmi. V škole síce vyčnievaš vizuálne,
ale si súčasťou kolektívu. V budúcnosti zvažuješ byť inžinierom, alebo dátovým analytikom.

Máš astmu a kvôli chorobe často vymeškávaš v škole, najmä v zime. Tráviš veľa času doma a
hráš e-sports hry, kde exceluješ v LOLku a práve si v kvalifikácii na svetový šampionát v Tokiu. Je
to pre teba nielen zábava, ale aj kariéra, pretože chceš študovať herný design na Malte. Tvoji
rodičia však nesúhlasia, pretože chcú, aby si prebral rodinný podnik.

Ty a tvoj starší brat ste veľmi nadaní v matematike, fyzike, jazykoch – vlastne skoro vo všetkom.
Vaši rodičia sú profesori na univerzite vo Viedni, aj napriek tomu, že žijete pri Bratislave. Neustále
vás posielajú na rôzne súťaže a medzinárodné stáže, kde sa vám darí obsadiť pekné priečky a
budovať dôležité kontakty. Kvôli tomu vás oslovujú univerzity, ale aj firmy s ich tréningovými
programami. Vy sa však najviac tešíte na pravidelný spoločný čas s rodinou v obľúbenom Porte.

Spolu so sestrou a bratom si vyrastáš v malej dedine na východnom Slovensku. Rodičia vás
všetkých podporujú v krúžkoch, so sestrou sa venujete folklórnemu tancu. Mama pracuje v malej
firme a pracuje na smeny. Tatino je murár, ale po pracovnom úraze je na čiastočnom invalidnom
dôchodku. Citeľne ste pocítili výpadok príjmu, ale dúfaš, že je to len dočasné. Ešte stále
opravujete dom po minuloročných povodniach.

Si chlapec z Popradu, miluješ turistiku v Tatrách. Máš 4 mladších súrodencov, o ktorých sa musíš
po rozvode rodičov viac starať. Mama vlastní miestne kvetinárstvo. Otec sa s ňou súdi o zníženie
výživného. Štve ťa, že odišiel od rodiny. Dokončuješ gymnázium a chystáš sa študovať v Česku
kartografiu.

Si dievča so stredného Slovenska a máš staršieho brata. Prestúpila si z gymnázia na SOŠ, kde
študuješ odbor Kozmetička a vizážistka a plánuješ aj nadstavbové štúdium. Máš YouTubový
beauty kanál, ktorý začína byť populárny. Rodičia sú na teba nahnevaní, že nechceš študovať na
vysokej škole. Často si vystresovaná, lebo okrem hádok doma máš obavy o staršieho brata. Býva
u kamoša z jeho partie, vyhodili ho z práce kvôli užívaniu drog.

Si dievča, ktoré býva v Prešove. Presťahovala si sa z Užhorodu, aby si mohla študovať
pedagogiku na dobrej škole. Rada by si si našla dobrú prácu na Slovensku. Mama sa stará už
niekoľko rokov o chorú babku a otec pracuje v mäsokombináte v Česku. Podporujú ťa v štúdiu,
aby si mala lepší život ako oni.

Si jedináčik a bývaš v hlavnom meste. Žiješ s maminou v podnájme v dvojizbovom byte, otec
zomrel pri autonehode keď si mal 5 rokov. Mama pracuje vo veľkej firme a jej práca je fyzicky
veľmi náročná, má problémy s chrbticou. Si vedúci skautského oddielu, veľmi ťa baví práca s
deťmi a mládežou. Zvažuješ štúdium teológie.


