
Myslíte si, že bohatí lidé jsou šťastnější než chudí? Proč?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Myslím si, že štěstí si za peníze nekoupíme a tudíš ani bohatí někdy nemusí být šťastni. Navíc si myslím, že chudí jsou 

spokojenější a šťastnější, protože se nemusí bát, že jim nějkdo vykrade trezor a jejich peníze zmizí, jelikož žáfdné 

nemají. Já jsem šťastná, i když nejsem bohatá. Štěstí není o bohatství.

Soňa 12 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Myslím si, že bohatí lidé nejsou vždy šťastni. Mají sice možnost vše si koupit, ale lásku, která jim může chybět si za 

peníze nekoupí.
Mirek 12 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem

Bohatství nemusí být známkou štěstí a sťastného života. Štěstí je jen muška zlatá, je pomíjivé těžko polapitelné. A co 

je bohatství? I chudý člověk může být bohatý na duši, v srdci, v mysli. Bohatí lidé nemusí být zaručeně šťastnější. 

Někdy i málo stačí ke štěstí, k radosti. Záleží na upřednostňovaných hodnotách. Chudému stačí ke štěstí málo, třeba 

dotek, úsměv, pochopení, bohatému nemusí stačit ani briliantový prsten.

Ondřej 14 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí Bohatý člověk nemůže být šťastný, protože si myslí, že mu pořád něco chybí. Radka 14 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová

Chudí i bohatí jsou šťastni nastejno. Chudí chtějí peníze bohatí chtějí víc peněz. Bohatí mají lepší životní úroveň, ale 

větší strach (o majetek, o svoje soukromí). Bojí se, že je bude někdo sledovat,k fotit, protože jejich bohatství  není 

nabyté legálním způsobem, mají tedy strach, aby jejich nečestné praktiky nebyly odhaleny. Podle mého mají politici 

nečestně získané peníze (myslím úplatky - hodně se teď o tom mluví). Chudí nemají co skrývat, kdyby ale peníze měli 

určitě by s nimi neuměli zacházet. Peníze se dají lehce získat, ale ještě snadněji ztratit.

Radim 17 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Myslím si, že bohatí lidé jsou na jednu stranu šťastnější, ale na druhou stranu zase ne. Protože nemají žádné dluhy 

atd. ….Ale bohatí mají zase všechno na co si vzpomenou, např. auto, velké domy, bazény atd…. Chudí lidé hodně trpí, 

nemají moc peněz, ale někdy ani co k jídlu a jsou také více upřímní.

Sabina 13 let

7 DD Humpolec

Ne, protože někdy nejsou bohatí lidé i přes velké bohatství se životem spokojeni, chtějí toho víc a víc a všechno 

najednou a mají proto  hodně starostí. Zaměstnávají chudé, aby z nich něco měli. Hodně si o sobě myslí a povyšují se 

nad těmi, co mají málo a snaží se je ponížit. Snaží se podvodem získat peníze a pak s tím mají starosti, aby o to 

nepřišli. Chudí jsou spokojeni s tím co mají, dokážou žít bez velkého množství peněz, stačí jim málo a mají radost i z 

malých věcí. Bohatí jsou zvyklí na bohatství a kdyby o majetek přišli mohli by žít jako chudí, kteří už v chudobě jsou, 

tak je nemůže nic překvapit.

Pavel 11 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou

Nejdůležitější je být zdravý. Když je člověk bohatý a trpí nevyléčitelnou nemocí jsou mu peníze k ničemu. Bohatí lidé 

jsou šťastni jen tehdy, pokud v životě něco dokázali a peníze si vydělali poctivě. Lidé, kteří v životě nemuseli 

pracovat, aby byli bohatí šťastni nejsou. Myslím si, že bohatství není vůbec důležité. Pokud je člověk šťastný a jde si 

za svým snem, tak je to víc než peníze. Peníze nejsou všechno 

Miroslav 17 let

9 DD Valašské Meziříčí

Myslím si, že vůbec nezáleží, zda je člověk bohatý nebo chudý. Např.nemoci si nevybírají. Ani nejbohatší člověk 

světa, který si může koupit věci, co mu udělají radost, si nemůže koupit zdraví pokud je nemoc nevyléčitelná. Snad 

jen dražší léky a drahou péči. Pravé přátele si ale nekoupí. Člověk může být ale chudý jako kostelní myš a nemá ani 

korunu má třeba dobré přátele nebo rodinu, která ho podrží nad vodou a obklopí ho takovou péčí a štěstím, že žádný 

milion na světě se tomu nevyrovná.

Petra 18 let

10 DD Dagmar Brno
Záleží na tom, co si každý z nás představuje pod pojmem štěstí. Chudý člověk může být šťastný i když není majetný, 

protože má kolem sebe dobré lidi, lásku, zdraví apod a v tom tkví jeho bohatství. Naopak bohatý člověk je majetný, 

ale nemusí se cítit šťastným, protože si za peníze nekoupí to co má ten chudý.

Nikol 16 let

11 DD Mikulov
Šťastnější jsou chudí lidé, protože nechodí do Mekáče, nejsou tlustí a nemusí proto pořád řešit nákup nového 

oblečení.
Marie 12 let

12 DD Hrotovice

Nemyslím si, že bohatí jsou šťastnější než chudí, protože i bohatí lidé mohou mít nějaké problémy, např. láska, 

přátelství, zdraví. Ale bohatí nejsou všichni stejní, někteří myslí jen na svoje dobro, nezajímá je, jak se mají druzí lidě 

a pak je druhá skupina bohatých lidí, kteří se svoje peníze snaží darovat pro dobré účely (různé nadace, adopce na 

dálku, pomoc nemocným dětem a sociálně slabším, apod.) Chudí lidé mohou být šťastni, i když nemají takové 

prostředky jako bohatí, ale dokáží se radovat z maličkostí. Záleží  na každém člověku  ať chudém neob bohatém  jak 

to vnímá. Nemůžeme všechny chudé a nebo zase bohaté házet do jednoho pytle.

Jiří 18 let

13 DD a ZŠ Vizovice Šťastnější jsou bohatí, když jsou zdraví. Tomáš 12 let

14 DD Lipník nad Bečvou

Z bohatství sice nevyplývá štěstí, ale peníze ti ke štěstí rozhodně můžou podstatně pomoct. Můžeš si díky nim splnit 

spoustu svých snů a cílů a taky hlavně s penězi můžeš mnohdy pomoct lidem okolo sebe. Není podle mě nejlepší 

narodit se v bohaté rodině, ale ve spíše nižší nebo střední třídě, kde se o to abys zbohatl musíš sám zasloužit a projít 

si trnitou cestou pnou překážek, která tě zocelí.

Vojta 19 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Pat a Mat nejsou bohatí, a přesto jsou šťastni. Chudí lidé si váží obyčejných věcí - Křemílek a Vochomůrka měli starou 

chaloupku v mechu a kapradí a k jídlu jen povidla, ale byli šťastní a veselí.
Tomáš 16 let

16 DD Senožaty

Myslím si, že jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje a bude zde platit už tolikrát  vyřčené co člověk to 

názor. Pokud ti bohatí mají přátele, (opravdové, ne ty, kteří s nimi zůstávají jenom kvůli tomu, že mají peníze) milující 

rodinu, pevné zdraví, dobrou práci, která je naplňuje, tak potom mohou být šťastni. V žádném případě se ale nedá 

říci, že jen peníze jsou zárukou šťastného života. On to sice už někdo řekl o ohni (nejspíš nějaký požárník), ale dle 

mého názoru zde platí ono okřídlené, že peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Velmi záleží na jednotlivém 

člověku. Někomu stačí ke štěstí pěkný rodinný domek, někomu tři vily a někdo nebude spokojen ani kdyby vlastnil 

Karlštejn. S penězi se zkrátka musí umět dobře a rozumně nakládat a potom je možné jejich nepopíratelné moci 

využít nejenom ke svému uspokojení, ale i ku prospěchu lidí, kteří ve svém životě neměli tolik štěstí a jsou například 

chudí nebo nemocní. Ale pokud někdo bohatsví využívá jen k upevnění své moci a svého vlivu, tak se z něj stává 

otrok své vlastní posedlosti a zároveň se stává i nešťastným člověkem. Inu, nic se nemá přehánět.

.

Hanka 16 let

17 DD a školní jídelna Sedloňov
Ano - bohatí jsou šťastnější. Bohatí nemusí mít strach o svoje zázemí a mohou dělat věci, které je baví. Mají majetek, 

tím jsou spokojenější a šťastnější.
Filip 15 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem
Záleží na každém jednotlivci někteří bohatí nevědí co s penězi, ale často šťastni nejsou. Chudí jsou rádi, že mají jeden 

druhého. Peníze nejsou všechno
Pavel 15 let

19 Dětský domov RADOST Ne, protože už nemají co krást. Jarka 17 let

1. Soutěžní otázka 1.1.2012



20 DD a školní jídelna Chomutov
Není. Bohatství se nedá porovnávat se štěstím. Chudý se raduje z maličkostí. Bohatý může být šťastný, ale tdraví, 

lásku a opravdové přátelství si za peníze nekoupí.
Miroslav 17 let

21 DD Nepomuk
Bohatí jsou šťastnější, protože nemusí spát na nádraží. My jezdíme do školy ve dne a i ve dne to je na většině nádraží 

dost strašný. Zdravíme bohatý a Český dráhy.
Martin 17 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Myslím si, že bohatí lidé jsou šťastnější než chudí, ale jen dokud je bohatsví baví. V leckterých případech jsou však 

šťastnější chudí, protože nemají tolik starostí s nadměrným množstvím peněz.
Bětka 18 let

23 DD Husita, o.p.s. Myslím si, že bohatí lidé jsou šťastnější než chudí, protože každý kdo je spokojený a šťastný je bohatý. Jonáš 17 let

24 DD a školní jídelna Čeladná
Nezáleží na tom, jestli je člověk bohatý nebo chudý. Důležitější je, jak ke svým penězům došel a jakým způsobem je 

využívá. Je také důležité, jestli má život rád nebo ne, jestli je šťastný v osobním životě a má dobrou práci.
Aleš 16 let

25 DD Černá Voda 1
Bohatí lidé mohou být šťastnější maximálně po finanční stránce. Nopak lidé chdí mívající finanční problémy jsou 

jeden k druhému více připoutaní, mají k sobě blíž a to je něco co si nikdo za peníze nekoupí.
Lukáš 17 let

26 DD Zlín
Myslím si, že šťastní jsou chudší lidé, protože mají bohatství uvnitř svého těla, přestože mají prázdné kapsy. Alespoň 

si váží malých věcí a to je přece důležité.
Veronika 15 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Bohatí nejsou šťatnější. Nemůžou chodit do popelnic a na železo a nenosí roztrhané ponožky. Vyvalujou si špeky a 

neví co je život. Na rozdíl od chudých, ti ví co je zábava.
Michala 15 let

28 DD Pardubice

Myslím, že když porovnám chudobu a bohatství, tak určitě vítězí bohatství. Bohatství představuje mnoho peněz a 

mnoho možností, např.dovolené v zahraničí, luxus, atd. Chudoba je na tom o něco hůř. Ale pokud jde o to kdo je 

šťastnější, tak si myslím, že šťastnější jsou chudí. Chudí lidé si umí víc vážit peněz. Lidé bohatí jich mají tolik, že utrácí 

za nějaké ostrovy, horské dráhy, atd. Lidé bohatí nemají zrovna moc kamarádů, protože mají problém důvěřovat 

ostatním (co kyž se ta osoba se mnou baví jenom kvůli tomu, že jsem bohatý) a upřímně kdo by se chtěl bavit s 

člověkem, který má vše nač si vzpomene a vy nic. Další důvod: když chudý zbohatne je připraven být chudý, protože 

ví jaké to je, ale když bohatý člověk se stane chudým je to pro něj těžší. A co je těžší začínat jako chudý nebo jako 

bohatý? Pocit štěstí ovlivňuje celý náš život. I když nežijeme v nejluxusnějším bytě, nevlastníme hotel nebo ostrov, i 

přesto můžeme být šťastni. Ale vše nezáleží jenom na bohatství a chudobě, také na tom jaký má člověk charakter.  

Pokud mu ke štěstí stačí peníze, tak nemůžu říct,  že není šťastný. A na konci bych chtěla říct, že chudí lidé nemají 

sice žádný luxus, ale myslím si, že už proto že jsou chudí si víc váží toho co mají a toho co dostávají od ostatních, ať už 

nějakou maličkost nebo něco velikého, tím blíž jsou k pocitu štěstí.

Žaneta 19 let

29 DD Kroměříž

Na tuto  otázku se dá odpovědět z pozice mnoha úhlů, ale věřím, že v dnešní době může být  bohatší člověk 

šťastnější než  chudý. Pominu ze své odpovědi slovo zdravý, neboť to by bylo jasné, že i chudý člověk bude šťastnější 

než bohatý, ale vážně nemocný. Mě jde spíše o pohled na dva zdravé lidi, ale každý z jiné  sociální vrstvy. V dnešní 

konzumní době, kdy se dá za peníze koupit téměř vše kromě upřímných citů a zdraví hrají peníze prim. Nemusíte se 

mnou souhlasit, ale beru to ze života. Samozřejmě, že tady můžu napsat jak i chudý člověk se má lépe snad abych 

zapůsobila na city, ale mě jde o reálný pohled. Člověk bohatší si za kratší čas užije více ze života, může poznat více 

míst, prožít více zážitků. V těžších chvílích to má díky penězům opět jednodušší, může si dovolit lepší péči a podobně. 

A pokud navíc dokáže i část ze svého majetku správně využít a potěšit  ostatní může být i vnitřně ještě spokojenější.

Natalie 17 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře
Myslím si, že pro štěstí člověka není důležité jestli je bohatý nebo chudý. Podstatné je jestli má kolem sebe lidi, které 

má rád a cítí se s nimi dobře.
Marcela 14 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá
Nevím jestli jsou bohatí lidé šťastnější než chudí, protože když je např. bohatý starý a chudý mladý, tak si víc užije ten 

mladší než starý. Ale když je bohatý mladý a chudý starý, tak si víc užije ten mladý než starý. Takže to nejde moc 

dobře určit.

Honza 16 let

32 DD a školní jídelna Budišov
Já si myslím, že člověk nemusí být bohatý, aby byl šťatný, protože štěstí je to jediné co můžeme dávat, aniž bychom 

ho měli a každý umí být šťastný i bez peněz, ale musíme myslet na to, že bez peněz v dnešní době nejsme nic. Takže 

tím chci říct "buďme šťastni a užívejme si života dokud můžeme !!! (dokud žijeme)!!!

Silvie 14 let

33 DD Frýdek Místek
Nemyslím si, že by bohatí byli šťastnější než chudí. I když si můžou více dopřát nebo koupit. Někdo je šťastný ze 

svého jmění, peněz a druzí zase, že mají kolem sebe rodinu, přátele a pohodu. Každý člověk je šťastný svým 

způsobem. Štěstí je hodnota, kterou si za peníze nekoupíte.

Jiří 19 let

34 DD Semily

Ne, nemysím. Někteří lidé dokáží být šťastní i když nejsou zrovna bohatí. Jsou šťastni, že mají rodinu, jsou zdraví…… 

Bohatí lidé to mají vše snadnější, ale mohou být nešťasni, protože jim např. v životě něco nevyšlo. Nejlepší je asi být 

zdravý střed. Mít na základy a něco stranou (na spoření a pro radost), tím pádem bychom nemuseli mít stresy z toho, 

že na něco nemáme.

Ivana 18 let


