MINISČÍTÁNÍ 2018
Zkus vyplnit několik snadných otázek a zjistíš, jak je na tom tvoje třída. K testu potřebuješ jen
krejčovský metr nebo pásmo.

1. Kolik je ti let? (select)
2. Jsi: (radio)
kluk
holka
3. Jak nejčastěji chodíš/jezdíš do školy? (radio)
pěšky
na kole, in-linech, skatu, koloběžce
autobusem
tramvají
metrem
vlakem
autem (např. s rodiči)
jinak
4. Jak dlouho ti cesta trvá (kolik minut)? (text)
x minut (celé číslo, rozsah 1 – 120)
5. Kdybys byl/a ministrem školství, který předmět bys ve škole zrušil/a? (radio)
dějepis
chemii
český jazyk
cizí jazyky
matematiku
tělocvik
počítače
zpěv
fyziku
občanskou nauku
6. Jak bys oznámkoval/a jídlo ze školní jídelny (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)? (select)
1
2
3
4
5

nejím tam
7. Kdybys mohl/a mít z následujících věcí pouze jednu, kterou by sis vybral/a? (radio)
televizi
počítač/notebook s internetem
mobil
tablet
hudební přehrávač
playstation
knihu
8. Kolik času denně strávíš na internetových stránkách nebo aplikacích v telefonu, jako je
Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, Instagram, hraním on-line her apod.? (select)
méně než 1 hod
1 hod
2 hod
3 hod
4 hod
5 hod
více než 5 hod
9. Kolik máš blízkých kamarádů/kamarádek (kterým by ses svěřil/a s čímkoli)? (select)
žádného
1
2
3
4 a více
10. Kolikrát denně si čistíš zuby? (radio)
jen nepravidelně
jednou denně
dvakrát denně
třikrát denně
čtyřikrát denně a víc
zuby si nečistím
11. Kolik hodin denně obvykle spíš během školního týdne? (select)
méně než 6 hodin
6 – 7 hodin
7 – 8 hodin
8 – 9 hodin
9 – 10 hodin
10 a více

12. Jaké je tvé rozpětí rukou? Změř při rozpažení od špičky nejdelšího prstu na levé ruce ke
špičce nejdelšího prstu na pravé ruce a zapiš výsledek v centimetrech. (text)
x cm (rozsah 50 – 200)
13. Kterou z následujících schopností bys chtěl/a mít? (radio)
neviditelnost
obrovskou sílu
čtení myšlenek
létání
zastavit čas
cestování v čase
nesmrtelnost
14. Jaké bys chtěl/a být zvíře? (radio)
krysa
buvol
tygr
zajíc
had
kůň
koza
opice
kohout
pes
vepř
ryba
15. Co bys uměl/a sám/sama vlastními silami udělat? (checkbox)
přišít knoflík
uvařit polévku
vyprat si oblečení v pračce
umýt nádobí (bez myčky)
rozdělat na ohništi oheň
zatlouct hřebík
zavázat si tkaničky
přebalit miminko
poskytnout první pomoc
16. Kam bys nejraději cestoval/a, kdyby sis mohl/a vybrat? (radio)
Antarktida
Austrálie
Afrika
Asie
Jižní Amerika

Severní Amerika
Evropa
vesmír
radši necestuji
17. Víš, kolik přibližně stojí litr polotučného mléka? (radio)
do 10 korun
10 až 20 korun
víc než 20 korun
vůbec nemám představu
mléko nekupuju
18. Co jíš ke štědrovečerní večeři? (radio)
kapra
kuřecí řízek
vepřový řízek
jinou rybu než kapra
vinné klobásy
bezmasé jídlo
něco jiného
19. Co z následujícího jsi nikdy v životě nezažil/a? (checkbox)
neviděl/a dojit krávu
neviděl/a vyrábět máslo
neviděl/a vyrábět sýr
neviděl/a lézt plže
neviděl/a úl
neviděl/a ptačí hnízdo
neslyšel/a kukačku
netrhal/a jahody
neviděl/a běžícího zajíce
neviděl/a živého ježka
neviděl/a veverku v lese
nebyl/a v lese

