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Průzkum agentury Nols 

Tak se podívejme, jaké nám agentura dodala informace. 

 

 
 

 
 

2. co u tebe nahradilo školní tašku během akce „Den bez školních batohů“? 

 

cestovní kufr 

taška 

sportovní taška 

odpadkový koš 

košík (uváděn opakovaně) 

nákupní košík (uváděn opakovaně) 
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igelitka 

malý kufřík mé sestřenice  

krabici od hry 

Nic, ale přemýšlel jsem o tašce na ryby. 

Nic, měl jsem normální tašku. 

 

 
 

 
5. co znamená pořekadlo "Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna"? 

nevím (uváděno opakovaně) 

asi že začíná být zima 

říjnové nebe je chladné 

V říjnu už se musí topit. 

V říjnu bývá zima. 

Že už začíná být zima a je potřeba topit. 

V říjnu začíná být zima, musíme začít topit. 
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Když je jasná obloha, bývají často přízemní mrazíky, tak se topí. 

Bude velká zima. 

Že v noci bývá větší zima než ve dne. 

Jasné říjnové noci jsou (velmi) chladné, a tak je dobře zatopit v kamnech. 

 

 

Zážitek ze školy 

 
Zážitek ze školy mám ze školní jídelny. S kamarádkami jsme se těšily na to, že 

k obědu bude ryba. Rybu jsme sice měly, ale byly v ní kosti. Sice jich tam bylo straš-

ně málo, ale i tak nám vybírání kostí trochu času zabralo. Poté už nás vybírání kostí 

nebavilo, a tak jsme si začaly trochu s rybou hrát, nakonec jsme jí snědly. I když to 

moc vtipné nebylo, tak naopak my jsme se u toho pobavily.   

Hana 

 

Zážitků ze školy, abych pravdu řekla, moc nemám a upřímně ani nevím, co mám 

psát. Jediný zajímavý zážitek je den bez školních aktovek. Kdy jsme si měli donést 

něco místo tašky. Já si vzala krabici od hry “Cestujeme po hradech a zámcích” a jako 

bonus jsem v tom tu hru nechala. Než jsem odjela do školy, to jsem byla ještě doma, 

upustila jsem krabici na zem, protože byla moc těžká. Rychle jsem sesbírala věci 

z krabice a odešla na autobus. Hned co jsem přišla na zastávku, autobus už přijel. 

Jen tak tak jsem ho stihla. Došla jsem před školu a vidím, jak Petr nese popelnici na 

papíry a Terka se táhne s nákupním vozíkem. A dál už to všichni známe – normální 

školní den. Jako každý den jsme se učili a dál už se nic zajímavého nestalo. Po vyu-

čování jsem jela domů a tady bych to asi ukončila, protože mi dochází niť. 

Veronika 

 

 
Jednoho dne jsem šel do školy a vidím, že v šatně jsou jen dvě spolužačky. Se ptám, 

kde jsou ostatní, a ony na to, že jsou nemocní. A tak jsme šli nahoru a připravili jsme 

si pomůcky. Přišla třídní učitelka a řekla, že je na horním stupni celkem 10 dětí. A tak 

nám zkrátili výuku do 12:30, zbytek dne jsme se učili a pak jsme šli domů. 

Při cestě do šatny jsem spadnul ze schodů, ale byl jsem v pohodě. 

Martin 
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Charakteristika 

Charakteristika mojí kamarádky Áni  

Moje kamarádka Áňa je moc hodná holka. Má krátké hnědé vlasy, štíhlou a menší 

postavu.  

Áňa je hodně obětavá a milá dívka, které se můžu s hodně věcmi svěřit. Mám ji moc 

ráda 

Anežka 

 

Moje kamarádka Ema je opravdu hodná, milá a hlavně nápomocná, ale občas když jí 

popadne vztek, je velice výbušná, drsná a občas i hysterická. Je také hodně soutěži-

vá. Podle mě soutěživost má svoje klady i zápory, zařadila bych jí proto někam mezi. 

Vždy když jsem něco potřebovala, tak ona byla první, kdo mi byl nápomocný. Je moc 

milá na všechny lidi okolo i na ty, které nezná. Na děti je hodná, ale vždy se mezi 

andílky najde i nějaké zlobidlo nebo nevychovanec, který i když je o pár let mladší, 

tak si dovolí na velkou většinu.  

 
V tu chvíli většinou Ema vybouchne takovým způsobem, že dané dítě si radši příště 

dává větší pozor. Se svým neustálým škádlení však nepřestane. Občas, když jí vyto-

čím já nebo o ní někdo mluví nepravdivé tvrzení, tak začne být trochu hysterická. 

Vždy ji to ale po chvíli přejde. Abych tady nemluvila jen o tom špatném, i když vy-

buchne, tak se po chvíli zklidní a vše dokáže vyřešit v klidu. Nakonec když se vše 

vysvětlí, jsme všichni zase jedna velká parta. Ale i výjimkám, jako jsou například zlé 

děti nebo jak to říká, nafoukané osoby, ráda vždy pomůže. 

Pavlína 

 

 

Moje sestřenice Nela je velice hodná, milá, ochotná, skromná, pracovitá holčina, ale 

dokáže být velice agresivní a taky docela urážlivá. To se ale stává jen v případech, 

jako třeba v zápalu hry nebo pokud někoho blízkého ochraňuje nebo taky pokud je 

naštvaná na mladší sestru. To ale nedokáže přebít všechny její dobré charakteristiky, 

kterých má hodně. Hlavně je skromná a šetřivá a především trpělivá. Tuto vlastnost 

bohužel už nemáme tak společnou jako ty ostatní dvě. 

Nikola 
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Moje kamarádka Nikol je hodná a na všechny se snaží být milá, i když ji to někdy 

nevyjde. Je ráda, když může někomu pomoct. Pomáhá i mě a jsem za to rád. Ale 

jinak nemá moc ráda kluky nebo spíš většinu kluků, protože nejsou hodní. To je vše, 

co bych o ní asi řekl. 

David 

 

 

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha 
(popis a charakteristika) 

 

 
 

Don Quijote byl vychrtlý, dlouhý muž s knírkem a křivým nosem. Jeho rytířská výbava 

se skládala z rytířské helmy, která byla svázaná dvěma zelenými gumičkami, meče, 

štítu a vysokých bot. Měl také strašně vychrtlého koně, který se sotva držel na no-

hou. Byl trochu podivín, někdo by řekl až blázen, což není tak daleko od pravdy. 

Jednou když vyrazil na cestu a přijel k hostinci, myslel si, že přijel k nějakému hradu 

nebo zámku. Zrovna u hostince stály dvě děvečky a on si myslel, že vidí dvě nějaké 

vznešené dámy. 

Monika 
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Don Quijote je na obrázku a ve vypravování popisován jako velice dlouhý, vytáhlý 

a vychrtlý muž. Také je hubený jako špejle. Na sobě má neúplnou helmu, na hrudi 

brnění, v jedné ruce má štít a další jeho výzbroj. Myslí si, že je rytíř, ale pravda je 

taková, že je to jen chudý muž ze statku. Když se vydal na svou cestu páchat dobro, 

po nějaké době potkal hospodu s dvěma děvečkami. Myslel si ale, že je to hrad 

s dvěma urozenými dámami. Už tady jde poznat, že je Don Quijote bláznivý a 

vymýšlí si. Když ho pak hospodský pasoval na rytíře (s domněnkou Dona Quijota, že 

je to král), utvrdil ho ještě víc v jeho vysněném světě. Don Quijote je opravdu jenom 

poblázněný, hloupý a domýšlivý muž. 

Pavlína 

 

 

Don Quijote vnímal svět jinak než ostatní lidi, byl to důmyslný rytíř a pomáhal lidem. 

Byl dobrák, ale taky drsný. Pomohl pasáčkovi a také pomohl i vesnici před obrem, 

i když to byl pouhý větrný mlýn. Don nosil helmu a kryt na torso, měl i štít a nějaké 

kopí, byl vychrtlý jako lidi po hladomoru. Byl vysoký jako Dvojčata a měl i svého 

koně, jehož jméno neznám. 

Josef 

 

 

Don Quijote byl bláznivý, hodný, přátelský. Odjel ze své vesnice, aby šířil dobro. Měl 

vychrtlého, malého koně, jeho výzbroj byla velice chudá. Když jednou dojel k hostin-

ci, tak si myslel, že je u paláce a že děvečky jsou urozené paní. 

Patrik 

 
 



 

 

 


