
Komentář k     pracovnímu listu Nakupování  
 

Název: Nakupování

Gramatika: 4. pád

Slovní zásoba: různé zboží, se kterým se můžeme běžně setkat

Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést:

Zvládnutí základní komunikace v obchodě, praktické upotřebení 4. pádu. 

TOP TIPY: Nakupování je velmi vděčný námět pro hraní krátkých scének. Při 
hraní scének neklademe důraz na gramatiku, ale na schopnost domluvit se v 
dané situaci.

Aktivity aneb Co s tím a jak na to:

1. Předpokladem je, že žáci už znají rody podst. jmen a 4. pád. 

POZOR – téma Nakupování a uvedenou slovní zásobu můžeme použít i 
k vysvětlení a prezentaci rodů a tvaru 4. pádu

Prezentujeme slovesa, která se pojí se 4. pádem: mít, potřebovat,  
(na)kupovat, prodávat. 

2. PL je souborem tří úkolů k tématu nakupování. 

3. Rychlejší žáci mohou kreslit a vybarvovat obrázek k prvnímu cvičení, 
zatímco ostatní dokončují úkoly. 

4. Úkol č. 2 lze vypracovat samostatně, úkol č. 3 je dobré vyplnit společně, 
opět zdůrazňujeme tvary 4. pádu. Žákům se tak rozšíří slovní zásoba a také se 
hned ověří, zda rozumí názvům obchodů. Nakonec můžeme oba úkoly spojit a 
říkat, kde nakupujeme věci ze cv. 2. 

5. Jako trénink mluvení, procvičení slovní zásoby i gramatiky doporučuju použít 
např. aktivity Chodička, Chňapačka, Kimovka a další, které jsou ke stažení na 
www.inkluzivniskola.cz v sekci Výuka pod odkazem Aktivity.

Plusy, výhody – silná místa:

Gramatika je zapojena do konkrétní komunikační situace. 

Na co si dát pozor – slabá místa:

Názvy obchodů i 4. pád je třeba procvičit v dalších aktivitách a cvičeních. Zboží 
a obchody lze trénovat jako soutěž (např. aktivita Pistolníci nebo variace hry 
Na co myslíš; obojí viz www.inkluzivniskola.cz v sekci Výuka pod odkazem 
Aktivity). 

 Poznámky a doporučení:

K tématu nakupování patří dále fráze jako "Kolik to stojí?", "Máte ...?", "Chcete 

http://www.inkluzivniskola.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/


tašku?", "Můžu vám nějak pomoci?" apod.  Ty lze procvičit např. aktivitou 
Rozhovor, pro kterou vytvoříme rozhovor mezi prodavačem a zákazníkem. 

(Viz www.inkluzivniskola.cz v sekci Výuka pod odkazem Aktivity). 
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Nakupování

1. Kdo je v obchodě a co dělá? 

2. Napiš 4. pád slov:

Kupuju                                  (medvěd) Kupuju                         (kalhoty)
Kupuju                                  (hra) Kupuju                         (bunda)
Kupuju                                  (káva) Kupuju                         (kostky)
Kupuju                                  (tygr) Kupuju                         (sešit)
Kupuju                                  (kočka) Kupuju                         (guma)
Kupuju                                  (tričko) Kupuju                         (pravítko)
Kupuju                                  (čaj) Kupuju                         (lepidlo)
Kupuju                                  (koza) Kupuju                         (penál)
Kupuju                                  (rohlík) Kupuju                         (čokoláda)
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3. Co mají v obchodě? 

V oddělení hračky:

V oddělení papírnictví:

V oddělení oblečení:

V oddělení potraviny: 
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