
Nyní vám budeme vyprávět, jak naše pořizování trička probíhalo. A můžeme pak naše 
postupy porovnat. 

Zamyšlení před nákupem 

Na náš první nákup jsme se těšili tak, že jsme chtěli hned vyběhnout do obchodu. Ale co to? 
Nevíme, kam jít a co přesně koupit, a hlavně jsme se zapomněli zamyslet, jestli tričko opravdu 
potřebujeme. Tak jsme sedli a dali hlavy dohromady. Jestli tričko potřebujeme, jsme věděli 
hned, protože Martin právě 2 trička věnoval mladšímu bratranci, protože 
z nich vyrostl, a bylo škoda je vyhodit. Tak potřebuje koupit dvě nová, aby je nahradil. Jedno 
tričko jsem od Martina dostala já, bylo takové univerzální, pro kluky a pro holky. Ale nutně 
potřebuji, tedy spíš bych si ho moc přála, jedno růžové tričko s Jednorožcem. Máme s 
holkama partu a všechny už takové tričko mají, jenom já ne. 

Kolik to bude stát? A mám na to? 

Co chceme koupit už víme, ale jak to bude s penězi? Je potřeba se domluvit s rodiči. Rodiče 
souhlasili a Martin dostal na dvě trička 300 Kč a já 150 Kč na to růžové. Budu mít brzy svátek, 
tak to budu mít jako dárek. Než jsme se vydali do obchodu, raději jsme si každý z našich 
našetřených peněz vzali 200 Kč. Pro jistotu, protože když chodíme s rodiči nakoupit, často se 
nám líbí trička třeba se speciálním obrázkem a ta bývají dražší. 

Kam vyrazit a podle čeho vybrat? Informace o výrobku, kde je zjistím? 

Teď kam půjdeme? Rozhodli jsme se, že vybere nějaké obchodní centrum, je tam více 
obchodů, kde můžeme porovnat různé možnosti, a je tam větší šance, že koupíme tričko ve 
slevě. Cestou do obchoďáku je také second hand, tak se případně můžeme podívat i tam. Jak 
nám poradila maminka, měli bychom při nákupu také vybírat 
podle toho, jak jsou trička kvalitní – látka by měla být pevná a příjemná na omak. 
A my už víme, že se můžeme orientovat i podle cedulek nebo visaček na tričkách. 

Výběr v obchodech a pozor na reklamu 

Vše jsme si promysleli, tak hurá na nákup. Prošli jsme čtyři obchody a nabídka byla všude 
hodně podobná, ale my jsme se nemohli pořád rozhodnout. Tedy spíš Martin, 
já jsem našla jedno super tričko s jednorožcem, ale musela jsem si ještě 100 Kč doplatit. 
Martin to měl těžší. Cestou sem si v second handu koupil tričko se super obrázkem a jen za 
50,– korun, to bylo moc výhodné, ještě na něm našel značku fair trade, takže věděl, že za 
tričko dostal ten, kdo ho šil, dobře zaplaceno, a tak byl úplně spokojený. Jenže potřebuje 
ještě jedno tričko a nemůže se rozhodnout, jestli si koupit 2 trička za 250 Kč. Ale moc se mu 
nelíbí barva jednoho z nich a vypadají taková slabší, že by se mohla brzo roztrhat. Nakonec 
zvolil jedno pevnější tričko za 200 Kč, které se mu opravdu líbilo. To třetí, které bylo ve slevě, 
stejně nepotřebuje. 
Když jsme přišli domů, maminka nás za náš výběr pochválila a měla radost, 
že Martinovi ještě nějaké peníze zbyly, a tak si je mohl schovat do kasičky. 
I my jsme měli radost, jak se nám nákup podařil, teď jen o trička správně pečovat, aby nám 
vydržela co nejdéle. 
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