Minisčítání 2015
Zkus vyplnit několik snadných otázek a zjistíš, jak je na tom tvoje třída. K testu potřebuješ jen
pravítko.
1) Kolik je ti let? (zvol)
2) Jsi:
a) kluk
b) holka
3) Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole? (zvol)
4) Co má největší vliv na to, že tě školní předmět baví?
a) zábavná učebnice
b) skvělý učitel
c) téma předmětu mě zajímá i mimo školu
d) předmět baví i moje kamarády
e) jiný důvod
5) Víš, čím bys chtěl(a) být?
a) Chci být: …
b) Vůbec nevím.
c) Chci dělat totéž, co rodiče.
d) Zatím o tom nepřemýšlím.
e) Nechci pracovat.
6) Navštěvuješ nějaké kroužky?
a) ano
a. sportovní (fotbal, atletika, jezdectví, mladý hasič atp.)
b. umělecké (hudba, výtvarná výchova, divadlo, tanec, keramika atp.)
c. dovednostní (modelářství, rybářství, řemeslné kroužky atp.)
d. znalostní (přírodověda, programování, jazykové kurzy atp.)
e. jiné
b) Nenavštěvuji, ale mám trvalý zájem/koníček/aktivitu.
c) Nenavštěvuji, žádný zájem/koníček/aktivitu nemám.
7) Zúčastnil(a) ses minulý školní rok nějaké zájmové soutěže? (ve škole nebo mimo školu)
a) ano
b) ne
8) Hraješ na hudební nástroj?
a) ano (výběr z roletky byl zrušen)
b) ne, ale chtěl(a) bych
c) ne, nemám o to zájem

9) Komu důvěřuješ v případě, že se vyskytne problém?
a) učiteli
b) kamarádovi
c) rodiči/rodičům
d) jinému členu rodiny (sourozenci, babičce apod.)
e) nikomu, věřím jen sobě
10) Když se ve třídě nebo mezi kamarády děje nespravedlnost, jak se zachováš?
a) Zasáhnu, i když to pro mě může být nebezpečné.
b) Zasáhnu, pokud je to pro mě bezpečné.
c) Čekám, až zasáhne někdo jiný, poté se přidám.
d) Dělám, že se mě to netýká.
e) Dojdu za dospělým, aby zasáhl.
11) Máš sourozence? (Započítej i nevlastní sourozence.)
a) ano
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 a více
b) ne
12) Jak bys nejraději strávil(a) společný víkend s rodinou?
a) výletem
b) sportem
c) nakupováním
d) odpočinkem doma
e) návštěvou příbuzných
f) jinak
13) S kým nejčastěji chodíš nebo jezdíš do školy?
a) sám/sama
b) s kamarádem/kamarádkou
c) s rodiči
d) s někým jiným
14) Kdy jsi dostal(a) svůj první mobilní telefon?
a) Před nástupem do první třídy.
b) Mezi první a pátou třídou.
c) Po páté třídě.
d) Nemám mobilní telefon.
15) Jak dlouhý je malíček tvé levé ruky? Změř ho od špičky prstu ke třetímu kloubu a zapiš výsledek
v centimetrech (dvě desetinná místa).

16) Kdyby sis měl(a) koupit v zahraničí jídlo nebo pití, kterou cizí řečí by ses domluvil(a)?
a) angličtinou
b) němčinou
c) francouzštinou
d) ruštinou
e) polštinou
f) slovenštinou
g) španělštinou
h) italštinou
i) rukama, nohama, ukazováním
j) jiným jazykem
17) Kdybys jen tak dostal(a) 1000 korun, na co bys je použil(a)?
a) Koupil(a) bych si jídlo a pití.
b) Nabil(a) bych si kredit do telefonu.
c) Šetřil(a) bych si je.
d) Dal(a) bych všechno nebo část někomu, kdo potřebuje peníze víc než já.
e) Utratil(a) bych je za zábavu (kino, hudba, aplikace, knížka, hry apod.).
f) Koupil(a) bych si něco na sebe (oblečení, boty, šperky apod.).
g) Na něco jiného.
18) Čeho vypiješ během dne nejvíc?
a) čaje
b) vody (neochucené)
c) ochucené vody (se šťávou, s příchutí)
d) limonády
e) mléka
f) jiného nápoje
19) Co je pro tebe právě teď nejdůležitější?
a) kamarádi, přátelé
b) dobré známky ve škole
c) vlastní mobil nebo počítač
d) volný čas
e) rodina
f) zdraví

