Ahoj,
jsem ČNB a ráda bych Ti ukázala naše peníze.
Asi víš, že Tvoje maminka a tatínek platili doma na Ukrajině penězi, které se jmenují hřivny.
V České republice platíme korunami. Jinde v Evropě se platí například eurem, zlotým nebo
forinty.
Pojď se se mnou podívat, jak české peníze – koruny – vypadají. Když je budeš dobře znát, tak
Tě s nimi nikdo neošidí.

Mince
1 Kč

10 Kč
20 Kč
50 Kč

2 Kč

20 Kč

5 Kč

50 Kč

Bankovky
100 Kč

200 Kč

500 Kč

1000 Kč

2000 Kč

5000 Kč

Na českých
bankovkách se
nacházejí významné
české osobnosti –
jednou z nich je
i Božena Němcová,
která napsala mnoho
českých a slovenských
pohádek.

Zkus si některé hry s českými penězi!
1) Mamince se v peněžence pomíchaly ukrajinské a české mince. Pomůžeš jí je roztřídit?
Zakroužkuj ty české.

2) Dokážeš české mince, které jsi vytřídil, spočítat? Kolik má maminka v peněžence korun?

3) Podívej se na tatínkovy bankovky. Poznáš, kterými se neplatí v České republice?

4) České děti si spoří své penízky do kasičky. Nejčastější vypadá jako jedno zvířátko. Zkus
spojit všechna čísla a zjisti, které to je.

Ahoj!
V České republice máme šest hodnot mincí a šest hodnot bankovek. Pojď si je prohlédnout.
Mince
Když se podíváš na české mince, na jejich lícové straně najdeš českého lva. Má na hlavě
královskou korunu a má dva ocasy. Je to znak České republiky. Rub každé mince se liší.
Na jednokorunové minci se nachází královská koruna, podle níž se také česká měna jmenuje.

Na dvoukorunové minci je možné najít ozdobu z počátků českého státu z 9. a 10. století. Má
zábavné jméno, nazývá se gombík.

Když se podíváš na pětikorunu, uvidíš na ní známý most v Praze – Karlův most.

Rub desetikoruny nabízí pohled na jednu dominantu druhého největšího města v České
republice, Brna. Jedná se o katedrálu svatých Petra a Pavla.

Na dvacetikorunové minci najdeš postavu svatého Václava, který je patronem české země.
Jeho sochu najdeš na Václavském náměstí v Praze.

Když se podíváš na rub padesátikoruny, najdeš na ní některé významné pražské stavby jako
je Pražský hrad, chrám svatého Mikuláše, Národní divadlo nebo Karlův most.

Bankovky
Na českých bankovkách lze najít významné osobnosti českých dějin, z nichž některé také
tvořily dějiny celého světa.
100 Kč
Na stokorunové bankovce je ztvárněn římský císař a český král Karel IV., který náležel
k nejvýznamnějším evropským panovníkům ve středověku. Mimo jiné zřídil univerzitu v Praze
nebo nechal postavit hrad Karlštejn.

200 Kč
Obraz Učitele národů, jak se označuje Jan Amos Komenský, nese česká dvousetkoruna. Jeho
rozsáhlý literární odkaz náleží k zásadním dílům světové pedagogiky. Ve své činnosti se snažil
o maximální názornost při vyučování.

500 Kč
Snad nejznámější českou spisovatelkou je Božena Němcová, která je zpodobena na
pětisetkorunové bankovce. Je autorkou mnoha známých románů, z nichž nejznámější je
vzpomínková kniha Babička, povídek a sepsala mnoho českých a slovenských pohádek.

1000 Kč
Klíčovou osobou české politiky 19. století byl František Palacký, jehož obraz nese
tisícikorunová bankovka. Autor monumentálního díla Dějiny národu českého v Čechách
a v Moravě se významně zapsal do historie střední Evropy, neboť napomohl formování
moderního českého národa.

2000 Kč
Mimořádnou osobností byla také Ema Destinnová, významná česká operní pěvkyně, která
svým hlasem okouzlila posluchače po celém světě. V době I. světové války také významně
přispěla ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Její obraz lze nalézt na
dvoutisícikorunové bankovce.

5000 Kč
Pětitisícikorunová bankovka nese obraz prvního prezidenta Československé republiky
Tomáše Garriguea Masaryka. Ať již jako univerzitní profesor nebo prezident republiky usiloval
o demokracii a prosazoval ideály humanity.

K tomu, abyste se při nakupování dorozuměli, může pomoci následující
slovníček.
Чеські гроші
Гроші
Крона
Гривня
Дрібні гроші
Купюра
Монети

České peníze
Peníze
Koruna
Hřivna
Drobné mince
Bankovka
Mince

Купувати
Продавати
Платити
Заплатити
Магазин
Супермаркет
Каса
Банкомат
Картка
PIN-код
Гаманець
Чек
Кошик для покупок
Продавець
Ціна
Банк
Комерційний банк
Центральний банк
Страхова компанія
Товар

Kupovat
Prodávat
Platit
Zaplatit
Obchod
Supermarket
Pokladna
Bankomat
Karta
PIN
Peněženka
Účtenka
Nákupní košík
Prodavač
Cena
Banka
Obchodní banka
Centrální banka
Pojišťovna
Zboží

Кілограм
Десять грамів / Сто грамів
Літр

Kilo
Deko / Deset deka
Litr

Крона
Дві крони
П’ять крон

Koruna
Dvoukoruna
Pětikoruna

Десять крон
Двадцять крон / Двадцятка /
П'ятдесят крон / П'ятдесятка /
Сто крон / Сотня /
Двісті крон / Двохсотка /
П'ятсот крон / П’ятисотка /
Тисяча крон / Тисячка /
Дві тисячі крон / Двотисячка /
П'ять тисяч крон / П'ятитисячка /

Desetikoruna
Dvacetikoruna /Dvacka/
Padesátikoruna /Padesátka/
Stokoruna /Stovka/
Dvousetkoruna /Dvoustovka/
Pětisetkoruna /Pětistovka/
Tisícikoruna /Tisícovka/
Dvoutisícikoruna /Dvoutisícovka/
Pětitisícikoruna /Pětitisícovka/

Скільки це коштує?
Можна оплатити?
Де поблизу магазин з…
Де тут каса?
Як дістатися до банка?
Де найближчий банк?
Де знайти обмінний пункт?
Це дорого.
Це дешево.
Це коштує…
Скільки крон я отримаю за сто гривень?
Який курс гривні?
Я б хотів(-ла)…
Мені потрібно купити…
Чи можна оплатити карткою?
Чи можна оплатити готівкою?
Готівкою чи карткою?
У мене немає стільки грошей.

Kolik to stojí?
Mohu zaplatit?
Kde najdu obchod s …
Kde je pokladna?
Jak se dostanu do banky?
Kde je nejbližší banka?
Kde najdu směnárnu?
Je to drahé.
Je to levné.
Stojí to …
Kolik korun dostanu za sto hřiven?
Jaký je kurs hřivny?
Chtěl/Chtěla bych …
Potřebuji koupit …
Mohu zaplatit kartou?
Mohu zaplatit hotově?
Hotově nebo kartou?
Nemám tolik peněz.

Лічба

Počítání

Один
Два
Три
Чотири
П’ять
Шість
Сім
Вісім

Jedna
Dva
Tři
Čtyři
Pět
Šest
Sedm
Osm

Дев’ять
Десять
Одинадцять
Дванадцять
Тринадцять
Чотирнадцять
П’ятнадцять
Шістнадцять
Сімнадцять
Вісімнадцять
Дев’ятнадцять
Двадцять
Тридцять
Сорок
П’ятдесят
Шістдесят
Сімдесят
Вісімдесят
Дев’яносто
Сто
Тисяча

Devět
Deset
Jedenáct
Dvanáct
Třináct
Čtrnáct
Patnáct
Šestnáct
Sedmnáct
Osmnáct
Devatenáct
Dvacet
Třicet
Čtyřicet
Padesát
Šedesát
Sedmdesát
Osmdesát
Devadesát
Sto
Tisíc

Nakupování může být v novém prostředí trochu zapeklité. Pojďte si spolu
s námi ukázat nejrůznější situace, do kterých se během nákupu můžete
dostat.
Dnes potřebujeme nakoupit hodně věcí. Jdeme proto do
obchodu. Někdy nakupujeme v malém obchodu, který je hned
za domem a někdy jdeme do velkého obchodního domu,
supermarketu nebo nákupní galerie. Záleží na tom, co všechno
potřebujeme koupit.
V supermarketu lze koupit řadu věcí a je zde i velký výběr.
Řada lidí ale často upřednostňuje menší obchody, kde mají
specializovaný výběr a navíc zde často poskytují
specializované služby, mimo jiné dokáží poradit s výběrem
zboží. Máme řadu specializovaných obchodů. V pekařství se
prodává pečivo, chléb, rohlíky, housky, koláče nebo buchty.
Kvalitní maso a specializované uzenářské výrobky se dají
pořídit v řeznictví a uzenářství. V cukrárně se dají nalézt dorty,
zmrzlina nebo zmrzlinové poháry, ale i chlebíčky. Drogerie
nabízí možnost koupit hygienické potřeby a kosmetiku.
Specializovanými obchody jsou také ty, v nichž se kupuje
oblečení, obuv nebo knihy. Nejen dospělí, ale i děti mají rádi
nakupování v papírnictví, a děti zejména v hračkářství.
V obchodě si dáváme zboží, které chceme koupit rovnou do košíků,
někdy se ale kupuje také u pultu. Jedná se o většinou o čerstvé
zboží, které je potřeba si nechat například uříznout, jako je to
u masa, uzenin, ryb či sýrů. Ve velkých supermarketech je občas
složitější se orientovat. Po nákupu se platí u pokladny. Pokladny
jsou buď s prodavačem, kdy se vše vykládá na pás, nebo
samoobslužné, u nichž si všechno zboží markujeme sami
a obsluhu voláme jen, když vznikne nějaký problém. Moderní je
dnes také skenování zboží v průběhu nákupu. Je ale potřeba
počítat s následnou kontrolou, zda byly naskenovány všechny
položky.

Na pokladně je možné platit buď hotově, tedy bankovkami a mincemi, nebo bezhotovostně.
Bezhotovostní placení je možné platební kartou, hodinkami nebo mobilem, které mají nahrány
potřebné platební údaje. Zpravidla se dnes platí bezkontaktně tak, že se přiblíží karta nebo
mobil k platebnímu terminálu, a pak
podle výše částky se musí či
nemusí zadat PIN. Je potřeba
vědět, že ne všude se dá platit
bezhotovostně, například v malých
krámcích se často vyžaduje jen
placení hotovostními penězi.

Pokud platíme bezhotovostně,
tedy kartou, mobilem nebo
třeba hodinkami, je třeba si
chránit své heslo, tedy PIN
a stejně tak mít stále pod
kontrolou to, čím platíme.
Při výběru peněz z bankomatu
je také potřeba být opatrný.
Proto se doporučuje používat bankomat nejlépe umístěný v bance nebo na místech
s ostrahou. I tehdy je ale dobré si bankomat před použitím prohlédnout, zda na něm není
nějaká kamera nebo zařízení, které by mohlo odpozorovat naše heslo. Při jeho zadávání,
kdykoliv a kdekoliv si pak nezapomeňte rukou chránit svůj PIN.

