
Kdybychom neměli peníze, čím bychom platili?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Již v dřívějších dobách se stávalo, že lidé místo penězi platili tím, co vypěstovali, vychovali a podobně. V dnešní době už by to 

byl určitě problém, ale kdyby se ze světa vytratili peníze, tak by se dalo platit třeba kamením, toho máme totiž za domovem 

u potoka tolik, že bychom rázem byli všichni v DD Liptál milionáři :) 

Ondra 13 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Kdybychom neměli peníze platili bychom vším, co je k jídlu a tím, co potřebujeme ke každodennímu životu - oblečením, 

benzínem atd.
Mirek 12 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem Kdybychom neměli peníze, mohli bychom platit třeba výrobky nebo nějakou službou. Mario  15 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
To by bylo prima, já bych si něco vypěstoval na zahrádce nebo třeba otrhal jablka u cesty a šel bych je vyměnit na trh nebo k 

sousedovi za věci, které bych potřeboval.
Petr 13 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová Museli bychom hledat zlato a barevné kamínky. Já bych si je ale ráda nechala, tak pak nevím, čím bych platila. Kiki 8 let

6 DD Kralupy nad Vltavou Kdybychom neměli peníze, platili bychom jako ve středověku výměnným obchodem - něco za něco. Honzík 15 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou Lidstvo si již vyzkoušelo výměnný obchod, proč se k němu nevrátit? Lucie 15 let

9 DD Valašské Meziříčí

To, že by nebyly peníze si nedokážu dost dobře představit. Možná by šlo zavést nějaké bodové hodnocení práce a majetku a 

platilo by se bodovými kartmi tak, že by člověk místo výplaty dostal např. 15.000 bodů. Chleba by stál 1/2 bodu, boty 500 

bodů apod. Ale to je podobné jako u peněz. Jen by se kradly místo peněz bodové karty. Také by šlo směňovat věci, práci, 

služby.

Jiřina 11 let

10 DD Dagmar Brno ……..bonbónama. Danielka 7 let

11 DD Mikulov
Vyměnila bych zboží za něco jiného nebo bych platila tím, co je kolem mě - kvítky u domu, trávou, kameny kolem potoků, 

svou pomocí (prací) , mým časem.
Barča 12 let

12 DD Hrotovice
Kdybychom neměli peníze, platili bychom různě, třeba bramborami nebo nějakým jiným zbožím jak to bývalo dřív. Třeba 

ještě hliněnýma výrobkama, šperkama anebo obyčejnýma papírkama různých barev.
Bára 10 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Úsměvem, sliby, zpěvem a snad i vlastním rozumovým vkladem. I ručičky bych zapojil, jen abych se uživil. Jinak je to celkem k 

pláči nemít prachy!!! To se totiž nevyplácí.
Tomáš 13 let

14 DD Lipník nad Bečvou Kdybychom neměli peníze, tak bysme mohli platit zlatem. Adrian 12 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Namaloval bych si na čtvrtku obrázky pohádkových postaviček, třeba Pokémon 20 Kč, čert 50 Kč, Motýl Emanuel 100 Kč, 

včelka Mája 200 Kč, Shrek 1000 Kč, dal bych si s tím velkou práci a tímhle bych i platil, to bych si pak dobře rozmyslel, za co 

bych svoje penízky utratil. 

Míra 7 let

16 DD Senožaty Platila bych plyšáky, těch mám hodně. Petruška 10 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem
Kdybych neměla peníze, tak bych měnila různé věci, které bych nepotřebovala, ale někdo by mohl dopadnout jak ten 

dědeček co měnil, až mu zůstala jen jehla.
Lenka 9 let

19 Dětský domov RADOST
Existoval by výměnný obchod nebo by neexistovalo žádné placení a lidi by si brali to co by chtěli jako v době kamenné. Dalo 

by se platit i sexem - je to nejstarší řemeslo na světě. A nebo drahými kovy (zlato a stříbro). Možná by lidi přestali platit 

vůbec, začali by krást a později třeba i zabíjet zvířata i lidi a nakonec by se všichni zničili navzájem.

Jarka 19 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Platili bychom počítačem a tam kde je nemají dobytkem. Tomáš 16 let

21 DD Nepomuk Ničím….obchody by se dělaly stylem: něco za něco. Radka 17 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Asi by to bylo jako dříve -  výměnný obchod. Co vyrobím, vypěstuji, poradím nebo udělám pro druhého nějakou službu, za to 

také nakoupím.
Martina 17 let

23 DD Husita, o.p.s.
Před dávnými lety něco málo po mamutech byla doba taková, že peníze nebyli, byl směnný obchod, např. za kus masa pytel 

mouky. Takový způsob se udržel docela dlouho a myslím, že nebyl tak špatný. Někdy by nebylo od věci, aby se staré dobré 

časy vrátili :)

Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Ničím. Každý by si vzal co potřebuje. Jana 13 let

25 DD Černá Voda 
Kdybychom neměli peníze asi by začal stejně jako kdysi dávno fungovat výměnný obchod  (něco za něco) - tak jak jsme se to 

učili v dějepisu.
Mirka 14 let

26 DD Zlín
Kdyby nebyly peníze, tak bych chtěl, aby se platilo kostkami cukru a kdyby cukr došel, tak by se dalo ještě platit lístky květin, 

to by bylo ještě lepší. Těch je všude dost a ještě bychom z toho měli radost. Hlavně holky.
Jirka 8 let
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27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Kdybychom neměli peníze a chtěli jsme si koupit třeba brambory, tak by jsme na oplátku u prodavače doma mohli spravit 

třeba kohoutek u umyvadla. Nejlepší by bylo platit vrškama od piva nebo bychom mohli vrátit flašky od piva a za to dostat 

něco dobrého.

Dominik 8 let

28 DD Pardubice
Kdyby nebyly peníze a vše by bylo zadarmo, lidé by zlenivěli a nechtělo by se jim pracovat zadarmo. Musel by se vymyslet 

nový systém obchodování, ale jak známe náš stát trvalo by dlouho, než by se dohodli. Tak by lidé začali rabovat atd. a byl by 

konec. Nebo by se možná snažili, když jde o peníze a ne o lidi.

Žaneta 20 let

29 DD Kroměříž Kdybychom neměli peníze, tak myslím že bychom se opět vrátili k výměnnému obchodu. Natálie 17 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Mohli bychom platit solí, vždyť je přeci nad zlato! Kateřina 11 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Platili bysme vyrobenými věcmi. Zdeňka 10 let

32 DD a školní jídelna Budišov
Kdyby nebyly peníze, určitě by se uplatnil výměnný obchod. Třeba bychom měnili krávy za chleba či jiné jídlo apod. Jen by 

bylo složité vynalézt systém, který by říkal, jaká věc má jakou hodnotu.
Nikola 18 let

33 DD Frýdek Místek
Platili bychom tím, co bychom měli. Byl by to směnný obchod. Za zeleninu bychom vyměnili třeba boty nebo za maso nějaké 

nádobí. Někdo by ušil šaty a ty by vyměnil za potřebné věci k obdělávání půdy a tak podobně.
Eva 16 let

34 DD Semily
No tak asi buď ničím, že bychom měli vše zadarmo a nebo třeba zvířatama jako platili lidé dřív.  Nebo něco za něco.  Nebo by 

lidé zase něco vymysleli, mají bujnou fantazii.
Adéla 14 let


