
Kdybyste zítra dostali sto tisíc korun, co byste s těmi penězi udělali?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Já bych všechny peníze utratila za sladkosti, oblečení a hračky :). Jezdila bych na výlety a užívala si vše, co by mě napadlo a 

až bych všechny peníze utratila, tak bych zase začala chodit do školy a vrátila se k životu jaký mám teď.
Soňa 13 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Kdybych získal tak velkou částku peněz,  koupil bych dárky rodině a kamarádům, také bych si koupil něco pro sebe a něco si 

uložil až zas budu peníze potřebovat.
Mirek 12 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
Kdybych dostal 100 000 korun, tak něco dám rodičům a pak pojedu do světa. Také bych koupil něco pro kamarády a něco 

schoval na horší časy.
Radek 13 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
Peníze bych si dala do banky a až bych vyšla z DD, tak bych si za ně koupila barák. Jestli by něco zbylo vrátila bych peníze do 

banky.
Nela 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Nějaké peníze bych dala mamince na zaplacení bytu a koupení nábytku. Pak bych peníze dala na stáje pro koníčky. Co by mi 

zbylo bych dala dětem do dětských domovů. Desetiletý bratr Kristýnky Patrik dodává: koupil bych hodně jídla a pití a hlavně 

teto, bych chtěl svůj počítač.

Kristýnka  9 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Kdybych zítra dostala 100 000 Kč, jako první bych si koupila něco na sebe, potom bych se rozdělila s rodinou a něco bych 

dala do mého kapesného. Abych také udělala radost rodině, tak bych jim něco koupila, také bych si pořídila nový mobil a 

také bych udělala radost mé tetě, protože je těhotná a koupila bych jí něco na miminko.

Sabinka 13 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou Kdybych dostala 100 tis. Kč,  dala bych je na spoření a šetřila bych na bydlení. Lucka 16 let

9 DD Valašské Meziříčí Zaplatila bych dluhy za svou matku. Bára 16 let

10 DD Dagmar Brno Ty peníze bych dala sestře na byt. Mohla bych pak u ní bydlet. Kateřina 14 let

11 DD Mikulov
Brácha by to dal na výhodný účet a zanechal na pozdější dobu. Já bych si konečně koupila svůj vlastní notebook a taky bych 

si předobjednala svačiny do školy na další rok.
Marie 12 let

12 DD Hrotovice
Já bych s nimi naložil tak, že bych určitě investoval k účelům svých zájmů a to je, že bych si pronajal nějaké místo, kde bych si 

mohl zařídit svůj vlastní pokoj a mohl tam bydlet a pokud by mi něco zbylo, tak bych si to dal na úspory.
Jirka 18 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Koupil bych si nové zoubky, protože mi je snědla čokoláda. A taky plnou bednu hraček, ovládací auto, abych mohl k tetě na 

návštěvu a zvířátkům seno a banány. 
Zdeneček 6 let

14 DD Lipník nad Bečvou Kdybych zítra dostala 100 000 Kč, tak bych pozvala všechny z dětského domova na zájezd do Řecka. Kristýna 16 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec Hadryyyy. Nakoupím si dostatek oblečení, šminky, boty apod. Prostě je použiju pro vlastní potěšení a radost. Tereza 17 let

16 DD Senožaty Koupila bych na zahradu krytý bazén a za penízky, které zbydou nakoupím ta-ble-ty. Kristýna 18 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem
Část bych věnoval nějakému nemocnému dítěti a ostatní peníze bych uložil na vysoký úrok, abych měl nějaké peníze až budu 

odcházet z dětského domova.
Marek 16 let

19 Dětský domov RADOST

Kdybych zítra dostal stotisíc korun, tak bych dal část svým rodičům, aby mohli zaplatit své dluhy, část bych si dal na účet a 

šetřil bych si je tam třeba na nějaký podnájem, abych až mi bue 18 let, mohl začít žít svůj skromný život. Za část bych jel s 

kamarádem na Havaj, něco bych dal na útulek pro opuštěná zvířata, třeba krmení...jenže ono sto tisíc dnes zas tak moc 

peněz není. 

Petr 11 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Vložili bychom je na bankovní účet a nebo bychom je použily na vybavení bytu nebo na koupi bytu. Lucka 19 let

21 DD Nepomuk Všem tetám bych koupila letenku do Jižní Ameriky, ale jen některým zpáteční. Radka 17 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Dala bych si je na spořící účet a nechala si peníze růst a až bych si začala vydělávat, tak bych si k tomu každý měsíc trochu 

přidávala. Potom bych si za to pořídila nějaké bydlení pro sebe a svou rodinu.
Denisa 16 let

23 DD Husita, o.p.s.
Kdybych dostala sto tisíc korun (i za předpokladu, že se tohle ze dne na den moc často nestává) asi bych si nejdřív nakoupila 

věci, které potřebuji,  např. auto či nějaký kus nábytku. Popřípadě bych zaplatila dluhy - mám-li nějaké, přispěla něco rodině 

pokud by byla nějaká krize. Kdyby náhodou nebylo nic z tohoto na místě, dovolená to jistí. 

Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Většinu bych uložil. Nemám důvod utrácet. Aleš 16 let

25 DD Černá Voda Šetřila bych si je na školu - učebnice, jídelnu atd. Michaela 15 let

26 DD Zlín
Kéž by!!!!! To by mi určitě na pár dnů vystačilo, takže bych odletěla na Hawai, ležela bycdh si na pláži, popíjela 

mojito….samozřejmě nealkoholické…. :)…Peníze by se rychlostí blesku vypařily a já bych se vrátila s prázdnými 

kapsami…..Ráno se probudím a zjistím, že to byl jen sen.

Nikola 16 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Protože čekám miminko a podařilo by se mi dostat sto tisíc, tak bych určitě nakoupila oblečení pro miminko, postýlku, 

kočárek, plínky a všechny potřebné věci. Taky nějaké oblečení pro sebe a hlavně jídlo pro sebe a pro miminko.
Karla 16 let

28 DD Pardubice Kdybych dostal 100 000 korun, část bych věnoval matce, sestrám a nechal bych si na účtu pro sebe, kdyby bylo nejhůř. Gabriel 15 let
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29 DD Kroměříž
Zašli bychom so nejbližší pobočky společnosti Partners a nechali poradit. Cestou zpět bychom si dali zmrzlinu, abychom se z 

té cifry trošku zchladili.
Adriana 12 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Udělal bych velkou oslavu, kam bych sezval celou rodinu i kamarády a všem bych koupil velké perníkové srdce. Marcel 14 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Koupil bych si potápěčskou výzbroj a něco bych  dal na charitu. Michal 12 let

32 DD a školní jídelna Budišov
Takže já bych polovinu poslala dětem do Afriky, ať si taky trochu užijí bohatství a ať se taky někdy pořádně najedí, no a 

zbytek bych si asi rozdělila se svými sestrami, ať si koupí něco hezkého. A za ty moje peníze bych něco koupila tetám a 

strejdovi na skupince (pokud by byli hodní!!!!!!!) Já bych si taky podle zásluh koupila něco co by se mi líbilo.

Silvie 16 let

33 DD Frýdek Místek
Kdybych dostal tolik peněz, zaplatitl bych si nájem bytu alespoň na tři roky. Pak bych si odložil peníze na jídlo, dopřál bych si 

nějaké pěkné oblečení a zbytek peněz bych si dal na bankovní účet, kdyby se náhodou něco stalo nebo bych nenašel práci.
Jirka 19 let

34 DD Semily
Asi bych si koupila věci, co jsem si přála a co potřebuji. Pak bych  koupila něco své mamince a ségře. Zbytek bych si schovala 

na horší časy a nebo bych je možná dala chudým dětem, ale nevím ….to říká každý, když ty peníze nemá a pak je ani třeba 

nedá. Ale byla by to pecka, nechcete mi je dát :)???

Adéla  14 let


