Dotazník můžete vyplnit on-line na www.miniscitani.cz.
Tato tištěná verze slouží pouze jako doplňková možnost pro případ nedostupnosti technického
vybavení nebo špatného připojení na internet. Vyplněný tištěný dotazník můžete odeslat
poštou nebo naskenovaný e-mailem.
Děkujeme za spolupráci.

Škola:
Ulice:

Obec:

Třída:
Označení školy a třídy slouží pouze k možnosti třídění všech získaných výsledků podle území a porovnání škol a tříd.
U následujících otázek vyber:

jednu odpověď

1. Tvůj věk:
2. Jsi:

kluk

holka

3. Jakou máš barvu očí?
modrou
modrozelenou
zelenou
hnědozelenou
hnědou
jinou

4. Kterou z následujících schopností bys
chtěl(-a) mít?
neviditelnost
obrovskou sílu
čtení myšlenek
létání
zastavit čas

jednu nebo nejvíce dvě odpovědi

7. Nejvíc by sis přál(-a) být:
bohatý(-á)
slavný(-á)
šťastný(-á)
zdravý(-á)
chytrý(-á)
spokojený(-á)
krásný(-á)

8. Kolik času denně (přibližně) strávíš na
internetových stránkách jako Facebook,
Twitter, Spolužáci.cz, na ICQ, Skypu, hraním
on-line her apod.?
hodin :

minut

9. Jak chodíš/jezdíš do školy?
pěšky
na kole, in-linech, skatu, koloběžce
autobusem
tramvají
metrem
vlakem
autem (např. s rodiči)
jinak

5. Zatáhl(-a) bys za záchrannou brzdu
ve vlaku?
už jsem to udělal(-a)
láká mě to, ale nikdy bych to
neudělal(-a)
to by mě ani ve snu nenapadlo
jen v případě nouze

10. Jak dlouho ti cesta trvá (kolik minut)?
minut

6. Kdybys mohl(-a) mít z následujících věcí
pouze jednu, jakou by sis vybral(-a)?
televize
počítač s internetem
mobil
MP3 přehrávač
playstation
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11. V kolik hodin chodíš ve všední den
obvykle spát?
hodin :

15. Jak bys oznámkoval(-a) jídlo ze školní jídelny
(1 – nejlepší, 5 – nejhorší)?
1
2
3
4
5
nejím tam

minut

12. Na jaký z těchto předmětů se ve škole
vůbec netěšíš:
dějepis
chemie
český jazyk
matematika
tělocvik
počítače
zpěv
fyzika

13. Jaký by byl podle tebe ideální školní výlet?
let do vesmíru
chození po horách
průzkum neobydleného ostrova
pobyt ve virtuální realitě
cestování časem
sjezd divoké řeky na raftech
ochutnávka v čokoládovně

16. Koho bys chtěl(-a) jako poradce při učení?
prezidenta
papeže
kamaráda
někoho z rodiny
podnikatele roku
nejchytřejšího spolužáka
poradím si sám(-a)

17. Víš, kolik přibližně stojí litr polotučného
mléka?
do 10 korun
10 až 20 korun
víc než 20 korun
vůbec nemám představu
mléko nekupuju

14. Co děláš nejčastěji po škole?
odpočívám
čtu si
hraju na počítači
chatuju
sportuju
poslouchám muziku
sleduju ﬁlmy
bavím se s kamarády
učím se
nic
něco jiného

Děkujeme za účast na Minisčítání!
Vyplněný dotazník můžete naskenovat a poslat jako přílohu e-mailem na adresu
miniscitani@scitani.cz
nebo vložit do obálky a poslat poštou na adresu:
Český statistický úřad, odd. propagace a internetu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Příjem vyplněných dotazníků končí 12. listopadu 2010.
Výsledky na www.miniscitani.cz
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