
1. 

Rodina – otec, matka, syn 14 let, dcera 12 let

Nákup pro rodinu na celý týden, limit 1500 Kč,- na rodinu

SITUACE: Jako rodina se chystáte na týdenní nákup. Sepište seznam věcí, které koupíte, 
abyste měli vše, co na týden potřebujete. Obědy doma nevaříte, chodíte do 
školních nebo závodních jídelen. Ani se nespoléhejte na návštěvu u příbuzných 
nebo restauračního zařízení. Zásoby doma jsou velmi tenké, nějaká ta mouka 
tam je, ale mrazák i lednice zejí prázdnotou. 

2. 

Spolužáci – čtyři spolužáci, kteří se spolu stráví čtyři dny v táborové osadě

Nákup na čtyřdenní výlet, limit 600 Kč,- na 4 osoby

SITUACE: Se školou se chystáte na pobytový kurz na osadě v jižních Čechách. Máte 
sice zajištěno ubytování a stravu třikrát denně, ale zároveň máte k dispozici 
150 Kč,- na osobu, abyste si doplnili vlastní zásoby jídla a pití na svačiny. 
Sepište seznam, co si na výlet koupíte.  Ostatní jako spacáky a stany nebo další 
potřeby denní spotřeby (hygienické potřeby) pro vás budou připravené. 

3. 

Kamarádi – čtyři kamarádi, kteří se společně chystají oslavit narozeniny jednoho z nich

Nákup na oslavu narozenin, limit 800,- Kč na 10 osob

SITUACE: Jeden z vás bude slavit narozeniny a vy jste se rozhodli mu pomoci s oslavou. 
Na oslavu je pozváno celkem devět kamarádů. Napište seznam věcí, které 
koupíte, abyste měli přítomné čím pohostit. Nakupujte pouze jídlo a pití pro 
pohoštění. Slavnostní narozeninový dort a vše ostatní (například nádobí) 
potřebným k důstojné oslavě zajistí oslavencovi rodiče. 

4.

Rodina – otec, matka, dcera 14 let a syn 11 let

Nákup na víkend strávený na chatě, limit 500-, Kč

SITUACE: Rodinka se balí na víkend strávený na jejich chalupě pod horami. Dlouho tam 
nebyli a je opravdu třeba si sbalit vše potřebné, aby jim tam od pátku do neděle 
bylo dobře. Sepište seznam jídla a potravin, který si rodina půjde koupit. 




