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O peniazoch každý rád premýšľa, niektorí o nich radi 

hovoria.  

Keby som bo milionárom... 

Túto otázku si položil už každý z nás.  

Najdôležitejšie je zdravie a mnohí by niečo také 

nemuseli uniesť .  



Jeden by si kúpil najluxusnejšie autá. 

Výber by bol podľa značky alebo farby 

auta. Interiér by si dali obložiť  kožou. 

 



Druhý by investoval do nádherného domu alebo vily 

na zaujímavom mieste v zahraničí.  

Obľúbenými mestami sú Dubaj, 

 Paríž, Los Angeles, New York... 



Ďalší by kúpil veľký dom s najnovším zariadením 

a vybavením do kuchyne, pracovne, obývačky... Kúpil 

by zariadenie ovládané mobilom, používal by úsporné 

žiarovky, spotrebiče s najmenšou spotrebou energie. 

To všetko pre úsporu času, peňazí aj prírody. 



Keby som bol milionárom – túto otázku sme 

položili aj priateľom na facebooku. Odpovedalo 

nám 12 priateľov.  

Tu je graf ich odpovedí: 

- splatenie dlhu, hypotéky, pôžičky bola prvá 

a najčastejšia odpoveď 

- peniaze pre charitu by venovalo najmenej ľudí  

- ostatní by investovali do auta, domu, dovolenky 

a iných vecí 
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Odpovede našich žiakov 
Boli podobné ako u dospelých. Kúpili by si prekrásny dom, 

zámok, šperky, oblečenie, kozmetiku...  

Odpovede závisia od veku. Našli sa aj takí, čo by si kúpili 

perníkovú chalúpku so sladkosťami bez čarodejnice. 



Môj príbeh o milióne. 
Pochádzam s Detského domova v Bytči. So mnou tam bývajú aj moji 3 

súrodenci. Našim snom je kúpiť si veľký dom so záhradou. Na záhrade 

by sme mali veľkú hojdačku, stromy, potok a lampy na osvetlenie domu 

i záhrady. 

Dom by mal 5 izieb, jednu veľkú kuchyňu a obývačku.  

Každý by tam mal svoju 

 izbu, ale zároveň by sme  

boli stále spolu.  

Takže ja by som takto 

 využila možnosť byť 

 milionárkou. Podelila 

 by som sa so svojou  

rodinou, aby sme  

mohli zostať spolu. 
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