Finanční gramotnost
pro žáky s lehkým mentálním postižením

4. až 9. ročník

Materiál vznikl v rámci projektu ESF „Škola nemusí být problém“
s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010

Úvod:
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana, nezbytných k
finančnímu zabezpečení sebe a své rodiny v současné společnosti a k aktivnímu vystupování na trhu
finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a
je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a
závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost je součástí širší ekonomické
gramotnosti, tedy schopnosti zajistit si příjem v přítomnosti i budoucnosti, umět se orientovat na
trhu pracovních příležitostí a rozhodnout uváženě o svých výdajích.
(zdroj: http://rvp.cz/)
Finanční gramotnost patří v dnešní době k základním znalostem, bez kterých se člověk v běžném
životě jen těžko obejde. Prostřednictvím vzniklých materiálů chceme žáky seznámit se základy
dobrého hospodaření, s tím, aby uměli pracovat se svými financemi, byli odolní vůči nekalým
praktikám prodejců a poradili si se světem reklam. Pro zpracování jsme si vybrali témata, která jsou
našim žákům blízká a obsahově přiměřená. Pracovní listy a metodiky jsou zaměřené na výuku žáků
4. až 9. ročníku. Materiály jsme ověřili ve výuce a prostřednictvím projektových dnů.
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Téma:
Cíl:

Nakupujeme
Vyhledat informace o cenách, porovnat cenu zboží, spočítat a zaplatit nákup.

Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Finanční gramotnost: orientace v penězích, vyhledávání v nabídkových letácích, placení s penězi
Pomůcky a potřeby: pracovní list, pastelky, letáky s potravinami, dětské papírové peníze (mince i
bankovky), obrázky plyšových hraček, příběh o Honzovi
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace Směnný obchod
Žáci dostanou obálku se čtyřmi obrázky hraček, jejich cenou a s papírovými penězi. Úkolem
žáků bude poskládat vedle obrázku bankovky a mince, které použijí při nákupu hračky.
Společná kontrola správnosti.
 Podařilo se ti splnit úkol?
 Nakupuješ rád/a?
3) Skupinová práce - práce s krátkým příběhem o Honzovi
Učitel přečte žákům krátký příběh o Honzovo rozhodnutí (příběh mají žáci napsaný také v
pracovním listě úkol č. 1).
a) Žáci jsou rozděleni do dvojic. Ve dvojici se poradí a společně vyplní otázky v pracovním
listě. Každý žák si odpovědi píše do svého pracovního listu.
b) Společná kontrola.
4) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - nákup. Žáci si podle seznamu vystříhají z reklamních letáků vše, co maminka
nakoupila. Vystřižené obrázky potravin nalepí do nákupního košíku. Napíší si ceny
zakoupených surovin a spočítají útratu.
5) Shrnutí, závěr hodiny.
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Honza potřeboval nové džíny. Maminka mu řekla, ať si koupí takové, které se mu budou
líbit a nebudou přehnaně drahé.
Honzovi se v prvním obchodě líbily džíny za 350 Kč. Ve druhém obchodě si vyzkoušel
jedny, na které byla sleva 50 Kč, protože měly utržený knoflík. Měly stát 390 Kč a po slevě
stály 340 Kč. Ve třetím obchodě byly kalhoty původně za 2000 Kč, ale protože na ně byla
sleva 1000 Kč, Honza si řekl, že ušetří nejvíc a koupil si je.

135 Kč

59 Kč

65 Kč

220 Kč

Pracovní list:

Nakupujeme

1. Přečtete si příběh a odpovězte na otázky.

Honza potřeboval nové džíny. Maminka mu řekla, ať si koupí takové, které se mu budou
líbit a nebudou přehnaně drahé.
Honzovi se v prvním obchodě líbily džíny za 350 Kč. Ve druhém obchodě si vyzkoušel
jedny, na které byla sleva 50 Kč, protože měly utržený knoflík. Měly stát 390 Kč a po slevě
stály 340 Kč. Ve třetím obchodě byly kalhoty původně za 2000 Kč, ale protože na ně byla
sleva 1000 Kč, Honza si řekl, že ušetří nejvíc a koupil si je.
Nakoupil Honza výhodně?

_____________________________________________

Zdůvodni svojí odpověď.

_____________________________________________

Jaké kalhoty by sis koupil/la ty? ____________________________________________

2. Vlož do košíku:
2 Jablka, 1 okurku, 1 chleba, 5 rohlíků, máslo, 3 jogurty, mléko, salám, 4 sušenky

Napiš si ceny nakoupených potravin:
jablka

___________

jogurty

___________

chleba

___________

mléko

___________

sušenky

___________

rohlíky

___________

okurka

___________

máslo

___________

salám

___________

Kolik maminka zaplatí za nákup?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Maminka má v peněžence bankovku 500. Kolik peněz jí vrátí?

_____________________________
_____________________________

výpočet:

Odpověď:
___________________________________________________________________

Osobnosti na bankovkách

Téma:
Cíl:

Seznámit se s českými bankovkami a osobnostmi na nich.

Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Finanční gramotnost: orientace v bankovkách (hodnotách), orientace v mincích, osobnosti na
bankovkách
Pomůcky a potřeby: PC s přístupem na internet, obrázky českých bankovek, papír, encyklopedie
Metodický postup:
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Zašifrovaná věta
Pracovní list úkol č. 1 - úkolem žáků je podtrhnout každé třetí písmeno. Podtržená písmena
opíší na volný řádek. Pokud žáci postupovali správně, vyjde věta: (na bankovkách jsou známé
osobnosti).
 V dnešní hodině se dozvíme, jaké osobnosti jsou na bankovkách
3) Skupinová práce
Žáci si vylosují obrázky českých bankovek, tím rozdělíme třídu na skupiny, společně budou ti,
kteří si vylosují sto korunovou bankovku, druhá skupina bude mít dvou set korunovou
bankovku a třetí tisíci korunovou. Každá skupina zjistí na internetu, která známá osobnost je na
bankovce vyobrazena a vyrobí plakát, na něj nalepí obrázek bankovky a napíše stručný
životopis vyobrazené osobnosti. Informace žáci vyhledávají na internetu nebo v
encyklopediích.
 Prezentace plakátů.
4) Prezentace ČNB - české bankovky
Na stránkách ČNB učitel žákům ukáže prezentaci o českých bankovkách a seznámí žáky se
zbylými osobnostmi, které žáci zatím nepoznali.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci mají za úkol spojit portréty osobností se správnou bankovkou.
Úkol č. 3 - Návrh vlastní nové bankovky. Žáci se pokusí vymyslet svou vlastní bankovku.
Bankovka může mít jinou hodnotu než běžně používané peníze.
6) Závěr a shrnutí hodiny
Úkol č. 4 - Žáci si vyhledají na internetu měnu v různých státech. Správný název měny zapíši
do tabulky.
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Pracovní list:

Osobnosti na bankovkách

1. Podtrhni každé třetí písmeno. Písmena postupně opiš na volný řádek.
HMNJKAJUBKLAHUNUOKREOJUVLOKVFÁOPCHHLJERSZ
TOBHUZCZLONERÁLOMNTÉPLOERSNMOER BTUNLPOTRS
Z U T J U I.
________________________________________________________________________

2. Spoj jednotlivé bankovky s portréty osobností.

Jan Amos Komenský

Karel IV.

František Palacký

Ema Destinnová

Božena Němcová

3. Představ si, že jsi tvůrce bankovky. Namaluj vlastní bankovku.
1. strana

2. strana

4. Doplň měny, které se používají v uvedených státech. Využij internet.

Stát
Česká republika
Slovensko
Rakousko
Německo
Velká Británie
Rusko

Měna

Téma:
Cíl:

Příjmy a výdaje
Seznámit se s pojmy příjem a výdaj a jejich rozlišením.

Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodiny
Finanční gramotnost: orientace v příjmech a výdajích, rozlišení příjmů a výdajů
Pomůcky a potřeby: pracovní list, slovní úlohy na barevných papírech + jejich řešení, papíry
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Pracovní list úkol č. 1 - žáci si zapíší vše, co by si chtěli koupit, kdyby měli neomezené
množství peněz. Ukázka vyplněných úkolů.
 Je možné koupit si vše, co jste si přáli?
3) Řízený rozhovor
Učitel klade žákům otázky.
 Víš, kde se berou peníze?
 Co je výdaj a co příjem?
 Co je to mzda?
 Dostává někdo kapesné?
4) Výklad
Učitel si s žáky zopakuje, co jsou to příjmy, jaké máme příjmy (mzda, kapesné, sociální dávky,
příspěvky, důchod...). Stejné provede s výdaji, jaké jsou výdaje (nájemné, splátky, výdaje za
domácnost, pravidelné platby, běžné nákupy..)
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci mají za úkol roztřídit do tabulky příjmy a výdaje. Slova jsou napsaná nad
tabulkou. Společná kontrola.
Úkol č. 3 - žáci doplňují písmena do neúplných slov. Jako nápovědu lze využít předchozí úkol
v pracovním listě.
Řešení: dar, podnikání, příjem, výdej, pronájem, kapesné, mzda, důchod, peníze
6) Skupinová práce - slovní úlohy
Slovní úlohy jsou do dvojice vytištěné stejnou barvou. Úlohy jsou rozmístěné po třídě. Učitel
vysvětlí žákům, že si mají vybrat, jakou barvu chtějí a vzít si jeden papír se slovní úlohou. Poté
hledají spolužáka, který má stejnou barvu a společně si přečtou a vyřeší slovní úlohu. Řešení
úlohy zapíší na papír. Hotovým skupinám rozdá učitel správná řešení. Dvojice si vše
zkontroluje a opraví případné chyby. Při řešení slovních úloh napomáhá učitel.
 Měli jste vše správně?

7) Závěr a shrnutí hodiny
Použité zdroje:
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Slovní úlohy.
Úloha 1

Michal dostával půl roku kapesné 10 Kč každý měsíc. Koupil si časopis za 30
korun. Kolik korun kapesného Michal dostal? Kolik korun mu nakonec zbylo?

Úloha 2

Před Vánoci máš našetřeno 100 korun. Koupil si pro sestru dárek za 20
korun, pro maminku za 30 korun a tatínka za 35 korun. Kolik si zaplatil
celkem? Kolik korun ti zbylo?

Úloha 3

Rodiče ti dávají měsíčně 10 korun, babička ti přispívá každý měsíc 5 korun.
Kolik peněz dostaneš od rodičů za tři měsíce. Kolik peněz dostaneš od
babičky? Kolik budeš mít celkem?

Úloha 4

Kamila dostala kapesné 90 korun. Koupila si sladkosti za 50 korun a pití za
30 korun. Kolik korun utratila? Kolik korun jí zbývá?

Řešení úloh

Úloha 1

1 měsíc

...

6 měsíců ...

10 Kč

Michal dostal

...

60 Kč

x Kč

časopis stál

...

30 Kč

zbylo mu

...

y Kč

x = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

y = 60 - 30

x = 60 Kč

y = 30 Kč

Michal dostal 60 korun kapesného.

Zbylo mu 30 korun.

Úloha 2

dárek pro sestru

...

20 Kč

našetřeno ...

100 Kč

dárek pro maminku

...

30 Kč

utraceno

...

85 Kč

dárek pro tatínka

...

35 Kč

zbývá

...

y Kč

celkem

...

x Kč

y = 100 - 85
y = 15 Kč

x = 20 + 30 + 35
x = 85 Kč
Celkem si zaplatil 85 korun.

Zbylo ti 15 korun.

Úloha 3

od rodičů

...

za 3 měsíce

...

10 Kč měsíčně
x Kč

od babičky

... 5 Kč měsíčně

za 3 měsíce ... y Kč

x = 10 + 10 + 10

y=5+5+5

x = 30 Kč

y = 15 Kč

Celkem peněz: 30 + 15= 45 Kč.
Od rodičů dostaneš 30 korun od babičky 15 korun. Celkem budeš mít 45
korun.

Úloha 4

sladkosti

...

50 Kč

kapesné

...

90 Kč

pití

...

30 Kč

utratila

...

80 Kč

utratila

...

x Kč

zbývá

x = 50 + 30

y = 90 - 80

x = 80 Kč

y = 10 Kč

Kamila utratila 80 korun. Zbývá jí ještě 10 korun.

...

y Kč

Pracovní list:

Příjmy a výdaje

1. Roztřiď slova na příjmy a výdaje.

mzda, důchod, výdaje za domácnost, pronájem, běžné nákupy, kapesné, výhra, nájem,
odměna splátky, sociální dávky, pravidelné platby

Příjmy

Výdaje

2. Doplň chybějící písmena.

D_R

P _ DN _ _ Á _ Í

PŘ _ _ E _

PRO _ _ _ EM

V _ _ AJ

K _ _ ES _ É

M__A

D_ CH _D

P _ _ ÍZ_

Téma:
Cíl:

Služby a zboží
Seznámit se s pojmy služba, zboží a jejich rozdílem.

Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Finanční gramotnost: orientace co je služba, co je zboží
Pomůcky a potřeby: pracovní list, pastelky, ICT tabule, interaktivní program, obrázky k motivaci
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - komunitní kruh
Učitel doprostřed kruhu položí několik obrázků zboží. Úkolem žáků je vybrat pouze obrázky se
zbožím, které domů rodiče kupují pravidelně každý týden nebo měsíc.(Učitel vede žáky k tomu,
aby vybrali pouze obrázky s potravinami a hygienickými potřebami).
 Podařilo se nám splnit úkol?
 Jaké jsme vybrali věci?
V dnešní hodině se dozvíme, co je zboží a co je služba.
3) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - žáci zakroužkují obrázky zboží, které nemusí rodina nakupovat pravidelně každý
týden nebo měsíc.
4) Práce na interaktivní tabuli DUM
1. strana - úvod.
2. strana - výklad. Rozdíl mezi zbožím a službou. Jaké jsou druhy zboží a služeb.
3. strana - rozdělování obrázků na zboží a služby formou přetahování.
4. strana - výběr placených služeb formou přetahování.
5. strana - nákup pro rodinu. Žáci vkládají do košíku potřebné věci pro rodinu na týden.
Správné obrázky se schovají do košíku, špatné zůstanou na košíku.
6. strana - křížovka (tajenka: zaplatit)
7. strana - řešení křížovky.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Úkolem žáků je na obrázku vybarvit vše co je na elektřinu, plyn, vodu, odpad. Vše
za co pravidelně platíme.
6) Shrnutí, závěr hodiny.
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Pracovní list:

Služby a zboží

1. Zakroužkuj obrázky zboží, které se nemusí nakupovat pravidelně.

2. Vybarvi na obrázku vše, za co pravidelně platíme. (Elektrika, plyn, voda,
odpad).

Téma:

Směnný obchod

Cíl: Seznámit se s výhodami a nevýhodami směnného obchodu.
Doporučený ročník: třetí
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Finanční gramotnost: směnný obchod, historie obchodu, historická platidla
Pomůcky a potřeby: pracovní list, pastelky, drobné hračky, korálky, bonbóny, úkoly na papírkách,
interaktivní tabule, interaktivní program
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace Směnný obchod
Každý žák dostane tři drobné hračky, dva korálky a tři bonbóny. Vylosuje si lísteček s úkolem.
Každý žák se snaží domluvit s ostatními a vyměnit svoje věci za ty, které potřebuje (podle
vylosovaného úkolu). Je na každém z nich, zda vymění pouze jednu svou věc za jednu, nebo
více svých věcí za jednu či naopak.
 Podařilo se ti splnit úkol?
 Vyměnil si všechny svoje věci?
 S kým se ti nejlépe měnilo?
3) Výklad učiva
Učitel žáky stručně seznámí s historií směnného obchodu a s historickými platidly(rýže,
plátno, čaj, obilí. grešle, kožešina, zvířata...).
4) Práce na interaktivní tabuli
a) Žáci si společně s učitelem hlasitým čtením přečtou pohádku (pohádka je v interaktivním
programu i v psané formě).
b) Po přečtení textu se pokusí společně dovyprávět, jak pohádka dál pokračuje. Jako
nápověda slouží obrázky na interaktivní tabuli.
c) Žáci se pokusí poskládat obrázky zvířat a věcí postupně tak, jak je dědeček měnil v
pohádce.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - bludiště. Obtáhnutím čar žáci zjistí za, co obchodník vyměnil koně.
Úkol č. 2 - porovnávání hodnoty. Ú kolem žáků je porovnat dva obrázky a zapsat, co má podle
nich vyšší hodnotu.
6) Diskuze
 Vyměňují si dnes lidé také nějaké věci? Napadá tě jaké?




Vyměnil/la si v poslední době něco?
Čím bys chtěl/la platit?

7) Shrnutí, závěr hodiny.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.clker.com
www.office.microsoft.com

Získej co nejvíce bonbónů.
Získej co nejvíce hraček.
Pokus se mít co nejvíce autíček.

Jak dědeček měnil, až vyměnil.

Byl jednou jeden

v malé

. Bydlel s

. U

,

a

byla velká louka, na ní se pásl

. Jednoho dne vzal

Vzal si

,

a šel ho prodat.

a vydal se do

potkal sedláka se stádem.

. Cestou

„Dobrý den,

Kampak jdeš? ptá se sedlák.“ Jdu prodat

.

„Dej

mi

Zanedlouho potkal

a

vezmi

si

.

, povídá

za

něj

, který pásl stádo

!“

.

„Dobrý den,

, povídá

!“

. Kampak jdeš? ptá

. „Dej mi

.“ Jdu prodat

a vezmi si za ni

Pracovní list:

Směnný obchod

1. Za co obchodník vyměnil koně?

2. Co má podle tebe vyšší hodnotu?

___________________________

______________________________

Téma:
Cíl:

V bance
Seznámit se s funkcí bank a jejich službami.

Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Finanční gramotnost: orientace v nejznámějších českých bankách, orientace v nabídkách banky
Pomůcky a potřeby: pracovní list, pastelky, PC s přístupem na internet, interaktivní tabule kartičky
s názvy bank a jiných institucí
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - myšlenková mapa
a) Žáci napíší vše, co je napadne, když se řekne banka.
b) Ukázka myšlenkových map.
3) Práce s ICT tabulí
a) Seznámení a stručný výklad o ČNB. Učitel žákům ukáže internetové stránky ČNB. Vysvětlí,
co znamená centrální banka a o co vše se stará.
b) Virtuální ukázka expedice - na stránkách ČNB lze shlédnout virtuálně ukázku.
4) Skupinová práce - práce s kartičkami.
a) Žáci pracují ve dvojicích. Úkolem žáků je roztřídit kartičky na názvy bank a těch ostatních.
Při čtení některých názvů bank je nutná pomoc učitele.
b) Společná kontrola.
c) Žáci si vyplní tabulku v pracovním listě úkol č. 2. Stále pracují ve dvojicích, ale každý žák
má svůj pracovní list. Jako nápověda slouží roztříděné kartičky s názvy bank.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 - žáci mají vybarvit veškeré služby, které banky nabízejí. Vhodná pomoc učitele.
Úkol č. 4 - žáci zakroužkují všechny věci, které se v bance nevyskytují.
6) Shrnutí, závěr hodiny.
Použité zdroje:
SKOŘEPOVÁ E, O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem, Fragment 2011, 2. vydání, 64s., ISBN 978-80-2531296-4
Obrázky:
www.clker.com
www.office.microsoft.com

ČESKÁ
SPOŘITELNA

FIO BANKA

HYPOTEČNÍ BANKA KOMERČNÍ BANKA
RAIFFEISEN BANK

GE MONEY BANK
ČESKOSLOVENSKÁ

UNICREDIT BANK

OBCHODNÍ BANKA

ŠKOLA

ÚŘAD PRÁCE

NEMOCNICE

POLICIE

ÚŘAD VLÁDY

OBCHOD

Pracovní list:

V bance

1. Myšlenková mapa

BANKA

2. V tabulce jsou začáteční písmena názvů našich nejznámějších bank. Napiš
jejich celé názvy. Jako nápověda ti poslouží kartičky ze skupinové práce.

Zkratka

ČSOB
KB
ČS
RB
GE MB

Název banky

3. Vybarvi vše, co banky nabízejí.

Vedou bankovní účty.
Nakupují potraviny.
Poskytují půjčky peněz (poskytují úvěry).
Přijímají vklady.
Bez odměny půjčují peníze.
Nabízejí spořicí účty.
Nabízejí mobilní telefony.
Poskytují doplňkové služby k bankovnímu účtu
(platební karty, výběr z bankomatu)

4. Zakroužkuj všechny předměty, se kterými se setkáš v bance:

Narozeniny

Téma:
Cíl:

Spočítat náklady na narozeninovou oslavu.

Doporučený ročník: 6. ročník
Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno M, OV)

Pomůcky a potřeby: pracovní list „Co si koupíš?“ a „Narozeniny“, psací potřeby, papíry,
kalkulátor
Finanční gramotnost: osobní rozpočet, příjmy a výdaje, kapesné, úspora
Čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním
Metodický postup:
1. hodina
1) Motivační rozhovor
Motivační rozhovor na téma kapesné a hospodaření s penězi, spoření – odkládání spotřeby.
(neptat se na výši kapesného, ale na to, kdo dostává kapesné pravidelně nebo nepravidelně)
2) Práce s pracovním listem „Co si koupíš?“
Žáci zapíší, co by si mohli zakoupit za částky 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč, 100,- Kč,
1000,- Kč, 10 000,- Kč. Sdělí ostatním, co by si zakoupili a společně zhodnotí, zda by byl
nákup reálný.
3) Práce s pracovním listem „Narozeniny“
a) Myšlenková mapa – narozeninová oslava
Žáci pracují ve skupinách. Zapíší, vše, co je nutné nakoupit a připravit na narozeninovou
oslavu. Společná diskuze a shrnutí.
b) Práce s pracovním listem
Žáci postupně vyplňují pracovní list, průběžně s učitelem kontrolují výsledky.
(Janě na dárek a oslavu zbyde 249,- Kč; dárek a oslava stojí 215,- Kč, Janě tedy peníze
budou stačit, ještě jí zbyde 34,- Kč.)
4) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů, správnost výpočtů. Společné zhodnocení.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Co si koupíš, když budeš mít?
5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
1000,-Kč
10 000,- Kč
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co si koupíš, když budeš mít?
5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
1000,-Kč
10 000,- Kč
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co si koupíš, když budeš mít?
5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
1000,-Kč
10 000,- Kč

Jana dostává každý týden kapesné 30,- Kč. Kolik peněz ušetřila za deset týdnů?
Výpočet:_____________________________________________
Odpověď:____________________________________________
Tuto částku však již nemá celou, protože si musela do školy koupit nové pravítko za 18 Kč a
novou gumu za 7 Kč. Kolik má nyní ušetřeno?
Výpočet:______________________________________________________
Odpověď:_____________________________________________________
Poslední týden také byla s kamarády v cukrárně, kde utratila 26,- Kč za zmrzlinu. Kolik má
nyní peněz?
Výpočet: _____________________________________________________
Odpověď: ____________________________________________________
Právě jsi vypočítal/a kolik zbylo Janě z kapesného po deseti týdnech šetření. Je to__________ Kč.

Dnes má Jany bratr Tomáš narozeniny. Pomůžeš Janě spočítat, zda jí vystačí její ušetřené
kapesné na zakoupení drobností na oslavu a na dárek pro Tomáše? Jana chce koupit, jako dárek,
auto za 46,- Kč.

31,- Kč

32,- Kč

15,- Kč

28,- Kč

45,- Kč

18,- Kč

Jana chce koupit sušenky, bonbóny, brambůrky, dětský šampus, zmrzlina (vanička), popcorn.

Výpočet nákupu:

Položka nákupu

Celkem:
Porovnej: cenu celého nákupu (nezapomeň na dárek) a kapesné.

Stačily Janě její úspory?

Nákup___________ ___________kapesné
Odpověď:__________________________________________________

cena

Adopce v ZOO

Téma:
Cíl:

Seznámit se s pojmem adopce a způsobem financování při adoptování zvířat ze ZOO.

Doporučený ročník: 7. - 9. ročník
Časová dotace:
Pomůcky:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno Př, M, ZPC)

1 ks pracovní list, psací potřeby, papíry, kalkulátor, PC s připojením na internet
(Přehled druhů zvířat k adopci v listinné podobě)

Finanční gramotnost: jednotková cena, posouzení nákladů, finanční plán
Čtenářská a informační gramotnost: Vyhledání informací na internetu, jejich posouzení a použití
pro výpočty.
Metodický postup:
2) Motivační rozhovor
Vysvětlení významu slova adopce. Seznámení s principem adopce zvířat v ZOO.
3) Práce s pracovním listem
a) Žáci pracují ve dvojicích, vyhledávají informace na webových stránkách ZOO Praha
a informace si zapisují do pracovního listu.
b) Úkol č. 1. výpočet nákladů na adopci pro jednoho žáka při adoptování konkrétního
zvířete.
Úkol č. 2. sestavení finančního plánu adopce.
3) Reflexe a shrnutí
a) Porovnání vyplněných pracovních listů
Společné vyhodnocení – kontrola správnosti výpočtu – úkol č. 1
- porovnání využití finančních prostředků (efektivnost)
- výběr a upřednostnění jednotlivých položek finančního plánu
b) Shrnutí.

Použité zdroje:
http://www.zoopraha.cz/jak-pomoci/adopce-a-sponzorstvi/informace/7520-zvirata-k-adopci-a-sponzorstvi
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Adopce zvířátka ze ZOO
Každé zvíře chované v ZOO Praha je oceněno finanční částkou, která je u jednotlivých druhů
odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péči o jednotlivé zvíře.
Jaký je rozdíl mezi adopcí a sponzoringem?
Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku nejméně 100,- Kč na kterékoli zvíře. Po dobu
jednoho roku pak bude mít cedulku se svým jménem u expozice sponzorovaného zvířete.
Adoptivní rodič, musí zaplatit roční příspěvek, který je uveden u jednotlivého druhu.
V tomto případě získáte kromě cedulky se svým jménem u daného zvířátka po dobu jednoho
roku také certifikát o adopci; obrázek vašeho svěřence; volnou rodinnou vstupenku na jednu
návštěvu zoo; pozvánky na akce pořádané během roku a časopis Trojský koník 2x ročně.
Adopce pro školy je za stejných podmínek jako adopce jednotlivými osobami, místo rodinné
vstupenky však školní skupiny získají 30 jednorázových vstupenek (28 dětských + 2 dospělé).
Doba trvání adopce i sponzoringu je 12 měsíců.

Adoptujeme
Žáci naší školy se chtějí zapojit do adopce nebo sponzorování zvířete ze ZOO Praha.
Najdi, kolik by stálo adoptování následujících zvířat na jeden rok.
Informace najdeš na webových stránkách:

http://www.zoopraha.cz/jak-pomoci/adopce-a-sponzorstvi/informace/7520-zvirata-k-adopci-asponzorstvi
ropucha jihoafrická

skupina: ________________

částka ______________ Kč

želva annámská

skupina: ________________

částka ______________ Kč

šípovec nosatý

skupina: ________________

částka ______________ Kč

želva obrovská

skupina: ________________

částka ______________ Kč

želva diadémová

skupina: ________________

částka ______________ Kč

gaviál indický

skupina: ________________

částka ______________ Kč

holub bronzový

skupina: ________________

částka ______________ Kč

čáp černý

skupina: ________________

částka ______________ Kč

ježek západní

skupina: ________________

částka ______________ Kč

klokánek králíkovitý

skupina: ________________

částka ______________ Kč

kůň Převalského

skupina: ________________

částka ______________ Kč

koza domácí

skupina: ________________

částka ______________ Kč

hyena čabraková

skupina: ________________

částka ______________ Kč

vakoveverka létavá

skupina: ________________

částka ______________ Kč

Úkol č. 1
Kolik peněz musíme vybrat, když chceme adoptovat:
Šípovce nosatého, kozu domácí a želvu annámskou

__________________________________ Kč

Kolik by zaplatil jeden žák (ve škole je 90 žáků) ________________________________________ Kč

Kůň Převalského, hyenu čabrakovou a čápa černého

__________________________________ Kč

Kolik by zaplatil jeden žák (ve škole je 90 žáků) ________________________________________ Kč

Ježka západního, gaviála indického a želvu diadémovou _________________________________ Kč
Kolik by zaplatil jeden žák (ve škole je 90 žáků) ________________________________________ Kč

Úkol č. 2
Která zvířata můžeme adoptovat z vybrané částky? (za zbytek můžete zvíře sponzorovat za 100,- Kč)
Každý žák donesl 85 Kč, celkem bylo ve škole 90 žáků. Vybraná částka: _________________ Kč
Adoptovaná zvířata: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Částka: _______________

zbytek: _________________

Každý žák donesl 69 Kč, celkem bylo ve škole 94 žáků. Vybraná částka: _________________ Kč
Adoptovaná zvířata: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Částka: _______________

zbytek: _______________

Zdroj: http://www.zoopraha.cz/jak-pomoci/adopce-a-sponzorstvi/informace/7520-zvirata-k-adopci-a-sponzorstvi

Nákup

Téma:
Cíl:

Vyhledat z nákupních letáků cenu potravin a spočítat nákup.

Doporučený ročník: 8. ročník
Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno M, PV)

Pomůcky a potřeby: pracovní list Nákup, psací potřeby, papíry, prodejní letáky, kalkulátor,
kuchařská kniha, PC s připojením na internet
Finanční gramotnost: cena, porovnání ceny, platba
Čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním
Metodický postup:
1) Seznámení s úkolem
Motivační rozhovor na téma příprava pohoštění pro setkání s absolventy. Sestavení menu,
vyhledání receptů na pohoštění v kuchařských knihách nebo na internetu. Soupis
potřebných potravin a ingrediencí, výpočet jejich potřebného množství pro 28 účastníků.
Žáci pracují ve skupinách.
2) Práce s pracovním listem Nákup
a) Žáci si vyhledají v nákupních letácích ceny potravin a doplní je do zaoblených obdélníků
k obrázkům. (Mohou si zjistit ceny potravin dopředu za domácí úkol.)
b) Společně vypočítají cenu potravin v požadovaném množství a cenu celého nákupu.
c) Vystříhají bankovky, nalepí a dokreslí vrácené peníze do PL.
d) Spočítají cenu pohoštění pro jednu osobu.
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů, kontrola výpočtů.
Doporučení: Pro porovnání je možné spočítat cenu jiných menu z 1. úkolu.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Vypočítej, kolik zaplatíš za nákup:
Máte připravit pohoštění při příležitosti setkání žáků deváté třídy s absolventy školy, kteří ukončili
školní docházku v loňském roce.
Menu: Chlebíčky s pomazánkou, jablkový závin a limonáda
Nákup:
2 ks chlebíčkové veky, 10 vajec, ½ másla, 1 majonéza, 300g sýra Eidam, 1kg jablek, 1
pomazánkové máslo, 3 ks listového těsta, 5 ks smetanových sýrů, sklenice kyselých okurek, 5 ks
limonád
Kolik Kč za celý nákup zaplatíš? Doplň ceny potravin.

Kolik za nákup zaplatíš?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kolik ti prodavačka vrátí, když budeš platit

Nalep vrácené bankovky a mince dokresli:

Na setkání přišlo 22 žáků a zúčastnilo se i 6 pedagogů.
Kolik stálo občerstvení pro jednoho účastníka?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bankovky k vystřižení a lepení:

(zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/)

Osobní rozpočet

Téma:
Cíl:

Sestavit osobní rozpočet, porovnat příjmy a výdaje.

Doporučený ročník: 7. - 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M)

Pomůcky a potřeby: pracovní list Osobní rozpočet I. a Osobní rozpočet II., psací potřeby, papíry,
kalkulátor
Finanční gramotnost: osobní rozpočet, příjmy a výdaje, úspora, rozpočet vyrovnaný, deficitní a
přebytkový, zbytný a nezbytný výdaj
Čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním, vyhledání a roztřídění informací z textu
Metodický postup:
1. hodina
1) Myšlenková mapa
a) Motivační rozhovor na téma kapesné a hospodaření s penězi, zopakování pojmů příjem
(to, co dostanu, vydělám, s čím mohu hospodařit) a výdaj (to, co utratím, zaplatím).
b) Žáci ve skupinách vytvářejí dvě myšlenkové mapy, do první zapisují své možné příjmy a
do druhé výdaje. Společné shrnutí a zapsání informací na tabuli.
2) Práce s pracovním listem Osobní rozpočet I.
Žáci zpracují úkol č. 1 a 2. PL samostatně, mohou využít i informace z myšlenkové mapy.
Učitel je v roli konzultanta. Úkol č. 3 si společně přečtou a informace roztřídí a samostatně
zapíší do tabulky. Spočítají celkové příjmy, výdaje a úsporu. Při posledním úkolu „Dárek
pro kamarádku“ učitel upozorní na délku šetření (září – listopad), žáci spočítají celkovou
úsporu a vyberou dárek (i více dárků).
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Společné vyhodnocení – porovnání jednotlivých
položek, správnost vyhledání informací a výpočtu.
2. hodina – navazuje tematicky na první hodinu
1) Práce s pracovním listem Osobní rozpočet II.
Společné zopakování pojmů – příjem, výdaj, zbytný a nezbytný výdaj a úspora.
a) Žáci si společně přečtou úkol č. 1, informace roztřídí a samostatně zapíší do tabulky.
Spočítají celkové příjmy, výdaje a případnou úsporu. Společné vyvození závěru – rozpočet
je deficitní.
b) Problémový úkol – sestavení nového přebytkového rozpočtu.
Žáci navrhují úpravy příjmů a výdajů. Zvažují, které výdaje jsou zbytné a které nezbytné, co
lze vypustit. Sestaví nový přebytkový rozpočet (vhodné je pracovat tužkou a zkoušet různé
varianty.
c) Šetření na nákup
Žáci počítají, kolik měsíců je nutné šetřit na nákup jednotlivých věcí.
(Učitel může úkol využít k diskuzi o významu šetření a odkládání spotřeby.)

2) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Společné vyhodnocení – porovnání jednotlivých
položek, správnost úpravy rozpočtu. Seznámení s pojmy vyrovnaný rozpočet, přebytkový
rozpočet a deficitní rozpočet a jeho důsledky.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

OSOBNÍ ROZPOČET I.
1. Roztřiď příjmy a výdaje. Příjmy zakroužkuj žlutě a výdaje modře.

vstupné
na disco

peníze
na svačinu

2. Zapiš do tabulky své příjmy a výdaje za poslední měsíc (týden).

příjmy

výdaje

3. Sestav osobní rozpočet Jany
Jana studuje od září na střední škole. Od rodičů každý měsíc dostává kapesné ve výši 300,- Kč.
Pomáhá babičce s úklidem domu a babička jí za pomoc dává každý týden 150,- Kč. Za hlídání dětí
sousedce dostává 30,- Kč na hodinu, děti hlídá každý týden 3 hodiny.
Získané peníze využije na:
1) nákup občerstvení a sladkostí ve školním bufetu 100,- Kč (za týden)
2) kredit do mobilu 200,- Kč (za měsíc)
3) Toaletní potřeby a malovátka 220,- Kč (za měsíc)
4) Kulturní akce – kino, disco 150,- Kč (za měsíc)
Ostatní položky jako cestovné, stravné a školní pomůcky platí rodiče.
Měsíční rozpočet Jany
Položky rozpočtu

příjmy

výdaje

celkem
Zbytek (úspora)
Na konci listopadu má Jany kamarádka Eva narozeniny. Který dárek jí může Jana ze svých úspor
koupit, aby jí zbylo nejméně 400,- Kč. _________________________
___________________________________________________________________

250,- Kč

310,- Kč

280,- Kč

220,- Kč

450,- Kč

OSOBNÍ ROZPOČET II.

příjmy

výdaje

1. Sestav osobní rozpočet Dominika
Dominik studuje od září na střední škole. Mezi kamarády je velice oblíbený a tráví s vrstevníky
mnoho času. Od rodičů každý měsíc dostává kapesné ve výši 300,- Kč. Tátovi dvakrát za měsíc
umyje auto a dostane za jedno umytí 100 Kč. Někdy pomůže dědovi s řezáním a štípáním dříví,
děda mu dá 50,- Kč, je to tak jednou za měsíc. Mohl by pomáhat bratrovi v truhlárně a přivydělat si
i 50,- Kč na den, ale to by už neměl čas na kamarády.
Získané peníze využije na:
1) nákup občerstvení a sladkostí ve školním bufetu 90,- Kč (za týden)
2) kredit do mobilu 150,- Kč (za měsíc)
3) Časopis o počítačích 80,- Kč (za měsíc)
4) Kulturní akce – kino, disco 150,- Kč (za měsíc)
5) Šipky s kamarády – pronájem 30,- Kč (jednou týdně)
Ostatní položky jako cestovné, stravné a školní pomůcky platí rodiče.

Měsíční rozpočet Dominika
Položky rozpočtu

příjmy

výdaje

Celkem:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
Jsou Dominikovi příjmy a výdaje v pořádku? ______________________________

2. Pomoz Dominikovi sestavit rozpočet tak, aby s penězi vyšel a něco málo ušetřil.
Můžeš upravit příjmy i výdaje.
Měsíční rozpočet Dominika
Položky rozpočtu

příjmy

výdaje

celkem
Zbytek (úspora)

Za kolik měsíců by z úspor ušetřil na věci, které by chtěl?
měsíce:

________

_________

_________

_________

620,- Kč

850,- Kč

Cena:
1400,- Kč

2350,- Kč

Rozpočet:
vyrovnaný

příjmy jsou stejně vysoké jako výdaje

deficitní

příjmy jsou nižší než výdaje

přebytkový

příjmy jsou vyšší než výdaje

Téma:
Cíl:

Půjčka
Seznámit se s porovnáním půjček a úvěrů a s jejich nevýhodností.

Doporučený ročník: 8. - 9. ročník
Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno M)

Pomůcky a potřeby: pracovní list Půjčka, psací potřeby, papíry, kalkulátor
Finanční gramotnost: půjčka, nezbytný výdaj, úspora, dluh, splátka, dluhová past
Čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním, vyhledání a roztřídění informací z textu
Metodický postup:
4) Práce s pracovním listem Půjčka
a) Motivační rozhovor – na téma „Ušetřit si, nebo si půjčit na nákup věci, po které toužím“.
Žáci samostatně zpracují úkol č. 1 PL, zhodnotí délku spoření a posoudí možnosti půjčky
nebo úvěru.
b) Žáci společně zpracují úkol č. 2 PL počítají s půjčkou nebo úvěrem na zakoupení nového
telefonu za 2800,- Kč. (celková cena půjček: obchod – 3200,-; banka – 3300,-; úvěrová
společnost – 3600,-). Učitel má roli konzultanta, usměrňuje správnost výpočtu.
c) Shrnutí získaných informací a posouzení výhodnosti jednotlivých půjček nebo úvěrů.
2) Diskuze a shrnutí
Učitel vede se žáky diskuzi směřující k odložení spotřeby.
Klade otázky:
 Na co by sis půjčil/la?
 Musíme mít vše hned?
 Je výhodné si na něco půjčit?
 U koho by sis půjčil/la?
 Co je lichva?
Shrnutí.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

1. Spoření na telefon
Honza touží po novém telefonu. Jeho starý telefon ještě slouží, ale už se mu nelíbí a na
nový zatím nemá peníze. Co může udělat, aby nový telefon získal?
Prodejní cena
starého telefonu je 800,-Kč

Nový telefon stojí 2800,- Kč

Z kapesného může každý měsíc ušetřit 200,- Kč. Starý telefon také může prodat.
Za kolik měsíců by na nový telefon Honza ušetřil?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Půjčka na telefon
Honzovi se nechce tak dlouho čekat a raději by si koupil telefon hned. Také by ho mohli
vyprodat. Mohl by si na telefon půjčit. Pomoz mu vybrat, kde si půjčí nejvýhodněji.

OBCHOD
V obchodě nabízejí prodej na splátky. Honza zaplatí polovinu ceny, a potom
bude splácet jeden rok měsíčně 150,- Kč.
Kolik celkem za mobil zaplatí? _____________________________________________
Kolik zaplatí navíc? _______________________________________________________

BANKA
V bance si Honza může vzít spotřebitelský úvěr ve výši 2800,- Kč. Měsíční
splátka bude 100,- Kč, úvěr bude splácet dva a půl roku. Za vedení úvěrového účtu bude
ročně platit 120,-Kč.
Kolik celkem za úvěr zaplatí? ________________________________________________
Kolik zaplatí navíc? ________________________________________________________

Úvěrová společnost
U úvěrové společnost si Honza může vzít úvěr ve výši 3000,- Kč. Měsíční
splátka bude 100,- Kč, úvěr bude splácet tři roky. Za zprostředkování úvěru musí předem
zaplatit 200,-Kč.
Kolik celkem za úvěr zaplatí? ________________________________________________
Kolik zaplatí navíc? ________________________________________________________

Kolik peněz Honza za půjčku – úvěr zaplatí?
v obchodě

_____________

v bance

______________

u úvěrové společnosti

______________

Která půjčka je nejvýhodnější? _______________________________________________
U koho je nejlepší si půjčit? _________________________________________________

Téma:
Cíl:

Nákup v EUR
Porovnat ceny zboží v České republice a v EU.

Doporučený ročník: 8. - 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M)

Pomůcky a potřeby: pracovní list Kurzovní lístek a Nákup v EUR, psací potřeby, papíry,
kalkulátor, PC s připojením na internet, letáky Lidl
Finanční gramotnost: měnový kurz, cena deviz, porovnání cen zboží u nás i v cizině
Metodický postup:
1) Práce s pracovním listem Kurzovní lístek
a) Motivační rozhovor na téma cizí měna, měny evropských států a nákupy v zahraničí.
b) Učitel se žáky zopakuje vyhledávání kurzu měny v kurzovním lístku (weby bank,
finanční weby) – na jedné měně např. Kanadský dolar si společně vyhledají v kurzovní
tabulce směnný kurz – prodej (za kolik Kč nakoupím např. 1 EU, 1CHF aj.)
c) Žáci samostatně doplní tabulku kurzovního lístku. Názvy měn je možné najít ve wikipedii
a kurzy v kurzovním lístku.
d) Společná kontrola vyplněných pracovních listů.
2) Práce s pracovním listem Nákup v EUR
a) Žáci zapíší do pracovního listu kurz 1 EUR a přepočítají ceny zboží do KČ. Učitel může
na prvním příkladu (převodu) ukázat postup.
b) Zboží z pracovního listu vyhledají v letáku a ceny zboží porovnají. Do pracovního listu
zapíší, zda je nákup v ČR výhodnější – ano x ne.
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Společné vyhodnocení – porovnání jednotlivých
položek, správnost vyhledání informací a výpočtu.
Doporučení: Obchodní řetězec Lidl mívá podobné akční zboží v ČR a D, lze tedy srovnávat i jiné
ceny zboží a použít online letáky na stránkách řetězce.

Použité zdroje:
http://www.lidl.de/
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Kurzovní lístek
Vyhledej názvy měn států v tabulce a napiš jejich dnešní kurz. Kolik Kč stojí nákup cizí měny?
KURZOVNÍ LÍSTEK
Země

Datum:

Název měny (jméno peněz)

Zkratka

Nákup v Kč

Německo
Polsko
Dánsko
Velká Británie
USA
Švýcarsko
Japonsko
Rusko
Slovensko
Švédsko
Austrálie
Webové stránky:

názvy měn: www.wikipedie.cz
kurz: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/kurzovni-listek/

O jakou měnu jde?

_______________________

_________________________

_______________________

_________________________

Kolik to stojí?
Srovnej ceny zboží v obchodním řetězci Lidl v České republice a v Německu.
Dnešní kurz 1€ (prodej) = _____________Kč

Parní hrnec cena: 29.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR? ______
______

Polštář na židli 2ks cena: 9.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR? ______

Vařič rýže cena: 17.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR? ______

Škrabka cena: 1.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR? ______

Teppan Yaki gril cena: 29.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR?

Hrnec s poklicí 6,5l cena: 19.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR?______

Univerzální kráječ cena: 9.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR?______

Sada nožů ve stojanu cena: 9.99 €

Cena v Kč _________Je výhodný nákup v ČR?______

Téma:
Cíl:

Rodinný rozpočet – příjmy a výdaje
Zopakovat položky rodinného rozpočtu a seznámit se výpočtem životního minima.

Doporučený ročník:
Časová dotace:

9. ročník
2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M, OV)

Pomůcky a potřeby: pracovní list Rodinný rozpočet – příjmy a výdaje, psací potřeby, papíry,
kalkulátor, PC s připojením k internetu
Finanční gramotnost: příjmy a výdaje, životní minimum, životní náklady
Informační gramotnost: vyhledat informace na internetu
Metodický postup:
1) Myšlenková mapa – příjmy a výdaje
Opakování pojmů příjmy a výdaje. Žáci se rozdělí do skupin a na flipchart zapíší příjmy
a výdaje rodiny, která bydlí v bytě.
Společné shrnutí na upřesnění, zápis pojmů na tabuli.
2) Práce s pracovním listem
Žáci pracují samostatně s pracovním listem. Učitel je v roli konzultanta.
Úkol č. 1 – barevné třídění pojmů, vizuálně lze společně zkontrolovat.
Úkol č. 2 – vyplnění tabulek informacemi z textu, výpočet částky na hospodaření, dvě
tabulky pro dvě rodiny (příjmy – mimořádné výdaje = částka na běžné
hospodaření)
Žáci společně porovnají příjmy rodin.
3) Výpočet životního minima
Seznámení s pojmem životního minima a významem.
a) Vyhledat na stránkách MPSV (www.mpsv.cz) na záložce Příjmy a životní úroveň, odkaz
Životní minimum. Učitel žáky seznámí s pojmem životní minimum a s tabulkou částek životního
minima (odkaz Životní a existenční minimum). Společně spočítají životní minimum fiktivní rodiny
(více příkladů), lze použít kalkulačku životního minima ve stejném odkazu. Žáci mohou spočítat
životní minimum své rodiny.
b) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 – výpočet životního minima. Žáci si zapíší z webu MPSV částky životního minima a
spočítají životní minimum obou rodin, pro výpočet mohou použít kalkulačku životního minima.
c) Výpočet částky pro uznání rodinných přídavků. Žáci doplní do vzorečku v PL částku životního
minima rodiny. Porovnají příjem rodiny s 2,4 násobkem životního minima a rozhodnou, zda má
rodina nárok na přídavky nebo ne.

4) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů, kontrola správnosti výpočtů.
Diskuze k životnímu minimu.
 Stačila by ti částka životního minima k měsíčnímu přežití?
 Jaká částka by byla asi dostačující?
 Co vše musíš měsíčně poplatit?
Doporučení: na stránkách MPSV v záložce Příjmy a životní úroveň lze nalézt částku minimální mzdy.

Použité zdroje:
www.mpsv.cz
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Rodinný rozpočet
Příjmy a výdaje
1. Vybarvi zeleně položku příjmy a červeně výdaje

rodičovský
příspěvek

leasing na auto

splátka půjčky

nájem

pojištění

nákup dárku pro
babičku

mzda

rodinné přídavky

výhra v loterii

dědictví

zálohy za energie

splátka pračky

invalidní důchod

provoz auta

nákup potravin

zábava a
koníčky

2. Rozděl správně položky rodinného rozpočtu:
Rodina Novákových: dva dospělí a dvě děti (5 a 14 let)

Příjmy

Výdaje

1.
2.
3.
4.
celkem
Otec si koupí nové kalhoty za 1200,- Kč. Matka má čistou mzdu 8 600,- Kč. Dětem zaplatí za
školku a školní jídelnu 1070,-Kč. Otec má na výplatní pásce 14 300,- Kč. Dědečkovi koupí
k narozeninám knihu za 460,- Kč. Zaplatí pojištění bytu 1100,- Kč. Za pronájem garáže rodina
dostane 870,- Kč.
Kolik peněz rodině zbyde na měsíc na hospodaření: ___________________

Rodina Polákových: dva dospělí a dvě děti (3 a 16 let)

Příjmy

Výdaje

1.
2.
3.
4.
celkem
Matka má rodičovský příspěvek 3 600,- Kč. Staršímu dítěti zaplatí za dopravu a obědy na střední
škole 845,-Kč. Otec má mzdu 16 400,- Kč a podnikatelskou odměnu 3 600,- Kč. Starší syn
potřebuje nové boty za 1280,- Kč. Přeplatek elektřiny za minulé tři měsíce je 290,- Kč. Nedoplatek
za plyn je 650,- Kč.
Kolik peněz rodině zbyde na měsíc na hospodaření: ___________________

3. Vypočítej životní minimum obou rodin
Najdi a vypiš ze stránek MPSV: http://www.mpsv.cz
Částky životního minima v Kč za měsíc - viz § 2 a 3 zákona o životním minimu
pro jednotlivce
pro první dospělou osobu v domácnosti
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let
pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let

Rodina Novákova:

Dva dospělí a dvě děti (5 a 14 let)

Výpočet životního minima: ________________________________________________________

Rodina Polákova:

Dva dospělí a dvě děti (3 a 16 let)

Výpočet životního minima: ___________________________________________________

4. Dostanou rodiče rodinné přídavky?
Pokud 2,4 životního minima je vyšší než příjem rodiny můžeš požádat o rodinné přídavky.
Novákovi:
Životní minimum rodiny je nutné vynásobit 2,4
______________

x 2,4 = _____________________

Příjem rodiny : _______________

2,4 násobku živ. minima _____________

Budou moci požádat o rodinné přídavky?

ano

ne

Polákovi:
Životní minimum rodiny je nutné vynásobit 2,4
______________

x 2,4 = _____________________

Příjem rodiny : _______________

2,4 násobku živ. minima _____________

Budou moci požádat o dávky a rodinné přídavky?

ano

ne

Nezbytné a zbytné výdaje

Téma:
Cíl:

Procvičit sestavení rodinného rozpočtu a pokusit se o jeho úpravu, tak aby vznikla finanční
rezerva.

Doporučený ročník: 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M)

Pomůcky a potřeby: pracovní list, kartičky – zbytné a nezbytné výdaje, psací potřeby, papíry,
kalkulátor
Finanční gramotnost: zbytné výdaje a nezbytné výdaje, rodinný rozpočet, finanční rezerva
Metodický postup:
5) Motivační rozhovor
Učitel vede rozhovor na téma základní lidské potřeby (biologické i sociální). Žáci si své
potřeby zapisují do PL – úkol č. 1.
Učitel klade otázky k tématu.
 Co potřebujeme ke svému životu?
 Bez čeho nemůžeme žít?
 Máme i jiné než základní potřeby?
Odpovědi žáci zapisují na tabuli. Učitel doplní a shrne zapsané informace.
6) Práce s kartičkami a pracovním listem
Učitel objasní pojem nezbytný – není zbytí – neobejdeme se bez něj, zbytný – můžeme ho
vypustit, obejdeme se bez něj.
a) Třídění kartiček na zbytné a nezbytné výdaje, společná kontrola.
b) Práce s pracovním listem
úkol č. 2 – výběr nezbytných výdajů;
úkol č. 3 – sestavení rodinného rozpočtu, přečtení textu a podtržení příjmů a výdajů. Výdaje
podtrhnout červeně a příjmy zeleně. Doplnění tabulky rozpočtu. Porovnání příjmů a výdajů.
Rozpočet je deficitní.
Úkol č. 4 – úprava položek rozpočtu, tak aby byl vyrovnaný a splňoval požadované
podmínky.
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Společné shrnutí a vyhodnocení.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Nezbytné potřeby

Zbytné potřeby

(k životu nutně potřebujeme)

(k životu nutně nepotřebujeme)

Rodinný rozpočet
Nezbytné a zbytné výdaje
1. Potřeby člověka
Potřeby člověka se dělí na základní a ostatní. Základní potřeby jsou ty, bez kterých nemůžeme žít.
Patří sem potřeba spánku, jídla, žízně a ostatní biologické potřeby. Ostatní potřeby jsou ty, bez
kterých se obejdeme a můžeme bez nich žít.
Potřeby člověka

základní

ostatní

2. Nebytný a zbytný výdaj
Vyber výdaje, jejichž výši nemůžeme ovlivnit a rodina je musí zaplatit. Tyto výdaje spoj s oválem –
nezbytné výdaje. Ostatní výdaje jsou výdaje zbytné, k bezprostřednímu životu je nepotřebujeme.
splátka
půjčky

dovolená

permanentka
do fit centra

nákup dárku
pro babičku

nájem

návštěva
kina

značkové
oblečení

splátka
pračky

pojištění

Nezbytné
výdaje
návštěva
restaurace

zálohy za
energie
hromadná
doprava do
zaměstnání

potraviny

provoz
auta

Vypiš výdaje, o kterých si myslíš, že jsou zbytné. Jsou to platby za věci a služby, které nemusíme
pořizovat.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Rozděl správně položky měsíčního rodinného rozpočtu (podtrhni si červeně výdaje a modře
příjmy):
Rodina Novákových:
Příjmy

Výdaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
celkem
Otec si koupil nové sportovní boty za 1200,- Kč a synovi zakoupil značkové tričko za 560,-Kč.
Matka má čistou mzdu 8 600,- Kč. Dětem zaplatí za školku a školní jídelnu 1070,-Kč. Otec má na
výplatní pásce 14 300,- Kč. Babičce koupí k narozeninám květiny za 310,- Kč. Sobotní návštěva
restaurace rodinu stála 840,- Kč. Za jídlo na měsíc zaplatili 10 800,- Kč a hygienické potřeby 560,Kč. Výlet do Prahy na divadelní představení stál 1660, - Kč. Za nájem, odpady a vodné uhradili 5
600,- Kč, za elektřinu 840,- Kč a plyn stál 330,- Kč.

Rodina si koupila novou LCD televizi na

splátky, za první splátku zaplatili 1280,- Kč. Za výpěstky ze zahrádky (ovoce a zeleninu) tatínek
utržil ve výkupu
na měsíc je

790,- Kč. Přeplatek za elektřinu z loňského roku je 540,- Kč. Pronájem zahrádky
290,- Kč.

Doplň příjmy a výdaje a zapiš do čtverce správné znaménko ˂, =, ˃ :
Příjmy rodiny: __________________

Výdaje rodiny: ___________________

Je rozpočet rodiny v pořádku?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Pokus se upravit rozpočet Novákových tak, aby si vytvořili finanční rezervu pro případ
náhlých výdajů (1500,- Kč měsíčně) a mohli si uspořit na dovolenou (1500,- Kč měsíčně).
Jak to můžeš udělat?
_____________________________________________________________________________________

Opravený rozpočet:
Příjmy

Výdaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
celkem

Doplň tvrzení (nižší x vyšší) :
Příjmy musí být vždy __________________ než výdaje.

Téma:
Cíl:

Bankovky
Vyhledat rozšiřující informace k českým bankovkám a historii platidel.

Doporučený ročník: 7. a 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno ZPC)

Pomůcky a potřeby: pracovní list (Peníze, PL Bankovky_7, PL Bankovky_9), psací potřeby, PC
s připojením na internet
Finanční gramotnost: platidla, bankovky, osobnosti na bankovkách
Čtenářská a informační gramotnost: čtení s porozuměním, vyhledání informací na internetu
Metodický postup:
1. hodina
1) Myšlenková mapa
Žáci doplňují do myšlenkové mapy – PL Peníze, co si za peníze lze koupit a co ne.
Shrnutí a diskuze.
2) Vyhledávání informací na internetu
Žáci samostatně vyhledávají informace na internetu a doplňují je do PL.
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Prezentace zjištěných informací.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Naše bankovky
Pracuj s internetem

Jméno : _________________________

Vyhledej pomocí vyhledávačů - www.atlas.cz, www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.google.cz, stránek
www.wikipedie.cz

Karel IV.
Na _____________ bankovce je motiv Karel IV.
Na rubové straně je vyobrazeno _____________________________
Karel IV. byl ____________________________________________________
Narodil se ___________________v _____________________
Měl manželek ____________
Jeho první manželka se jmenovala ____________________________
Jeho poslední manželka se jmenovala _________________________
Založil významnou školu ____________________________
Nechal postavit _____________________________________________

J.A. Komenský
Na _____________ bankovce je motiv J. A. Komenského.
Na rubové straně je vyobrazeno _____________________________
J. A. Komenský byl __________________________________________________
Narodil se ___________________v _____________________
Zemřel ___________________v _____________________
Jeho první žena se jmenovala _________________________________
Mezi jeho díla patří ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Žil v různých zemích jako ________________________________________________________

Božena Němcová
Na _____________ bankovce je motiv Boženy Němcové.
Na rubové straně je vyobrazeno ________________________________________
Božena Němcová se narodila ______________ v ______________________
Jejím manželem byl ____________________________________________
Její manžel pracoval jako _________________________________________
Měla _______ dětí, její dcera se jmenovala___________________
Jejím povoláním bylo __________________________
Mezi její významná díla patří ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

František Palacký
Na _____________ bankovce je motiv Františka Palackého.
Na rubové straně je vyobrazeno _____________________________
Narodil se ___________________ v _____________________
František Palacký byl _________________________________________________
Je považován za zakladatele moderního českého ______________________________
Jeho dcera se jmenovala _____________________________
Měl přezdívku _________________________________________
Mezi její významná díla patří ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ema Destinová
Na _____________ bankovce je motiv Emy Destinové.
Na rubové straně je vyobrazeno _____________________________
Vlastním jménem se Ema Destinová jmenovala ____________________________
Narodila se ___________________ v _________________________

Učila se hrát na hudební nástroj ______________________
Získala angažmá v ______________________________________________________
Ema Destinová měla vytetované ___________________________
Žila na zámku _______________________________________________

T. G. Masaryk
Na _____________ bankovce je motiv T. G. Masaryk.
Na rubové straně je vyobrazeno _____________________________
Narodil se ___________________ v _____________________
Byl to ___________________________________________________
Jeho manželka se jmenovala ______________________________________________
Jeho bratři se jmenovali ___________________________________________________________
Měl _______ dětí.
Dožil se ______ let.
Založil univerzitu v ____________________________

Rozumíme penězům
Jméno: _________________________

Pracuj s internetem

Vyhledej pomocí vyhledávačů - www.atlas.cz, www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.google.cz,
stránek www.wikipedie.cz

1) Co znamená slovo platidlo? _________________________________________
Co lidé používali jako platidlo v minulosti? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
Co znamená slovo měna? ___________________________
2) Kdy byla na českém území zavedena rakousko-uherská koruna? ______________________
Kolik rakousko-uherských korun se vejde do jednoho zlatého? _______
3) Ve kterém roce vznikla nová česká měna – Koruna česká? _________________
Jaká je její mezinárodní značka? _________________
4) Ve kterých jiných zemích se také platí korunou? ______________________________________
______________________________________________________________________________
5) Jaké jsou motivy na českých platných bankovkách:
100 Kč _________________________
500 Kč _________________________
2000 Kč _________________________

200 Kč __________________________
1000 Kč _________________________
5000 Kč _________________________

Kdo je autorem našich bankovek? _______________________________________
Jaká je výrobní cena bankovky? ____________________
Který český král byl zobrazen na dnes již neplatné 20 Kč bankovce?
____________________________
Kdo je zobrazen na dnes již neplatné 50 Kč bankovce? ________________________
Karel IV.

Kdo byl Karel IV. ? ___________________________________________

Kdy se narodil? ___________________
Kterou významnou školu založil? ____________________________

J. A. Komenský Kdo to byl? ___________________________________________
Napiš název jednoho jeho díla _____________________________________________________
Božena Němcová

Kdy se narodila? ______________ Kolik měla dětí? __________________

Jaké měla povolání? __________________________
František Palacký

Kdo to byl? _________________________________________________

Napiš některé z jeho děl _________________________________________________________
Ema Destinová

Kdo to byl? __________________________________________________

Na který hudební nástroj se učila hrát? _________________ Vystupovala v New Yorku? ______
Měla Ema Destinová nějaké tetování? ___________________________
T. G. Masaryk

Kdo to byl? ___________________________________________________

Jak se jmenovala jeho manželka? __________________________________________
Kolika let se dožil? __________________________________
7) Napiš některé ochranné prvky českých bankovek? _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) Kdy začalo platit EURO ? ____________________________
Kolik Kč zaplatíš za jedno euro? __________

Kolik Kč zaplatíš za jeden dolar? ___________

9) Kdo vynalezl první bankomat? _________________________________________________
10) Ve kterém roce byla zavedena první platební karta? ____________________________
11) Kdy byla vydána první bankovka v rakouské monarchii? _______________
Jak se jmenovala? _________________

Zdroj : www.wikipedie.cz

Téma:
Cíl:

Poznávací zájezd
Vyhledat informace o cenách, porovnat cenu zboží, spočítat a zaplatit nákup.

Doporučený ročník: 7. - 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M)

Pomůcky a potřeby: pracovní list, psací potřeby, papíry, kalkulátor, PC s připojením k internetu,
nabídkový katalog cestovní kanceláře
Finanční gramotnost: cena služby, porovnání ceny, jednotková cena, náklady, výpočet ceny
služby
Informační gramotnost: vyhledat informace na internetu
Metodický postup:
7) Motivační rozhovor, seznámení úkolem
Učitel vede motivační rozhovor na téma cestování, výlety, zájezdy a cestovní kanceláře.
Seznámí žáky s úkolem sestavit rozpočet a spočítat náklady na poznávací zájezd do Prahy
podle stanoveného harmonogramu.
Je možné vyhledat na internetu zamýšlená navštívená místa a seznámit se s Pražským
hradem, Divadlem na Vinohradech a ZOO Praha.
8) Práce s pracovním listem
Podle schopností žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Učitel je v roli
konzultanta.
a) Zvolí (vymyslí) si název cestovní kalendáře a zapíší do pracovního listu.
b) Společně se domluví na termínu zájezdu (dva dny – nejlépe pátek až neděle).
c) Vyhledají na internetu požadované informace a doplní do pracovního listu – prohlídka
Pražského hradu, divadelní představení, ubytování, návštěva ZOO Praha.
d) Spočítají náklady na dopravu – vyhledají v trasovači délku cesty v km (tam i zpět),
vzdálenost vynásobí cenou za jeden km, přičtou dálniční mýto a DPH, nakonec vydělí
počtem cestujících.
e) Vyplní tabulku rozpočtu zájezdu a dopočítají cenu zájezdu za jednu osobu, rodinu a celý
autobus.
3) Závěr a shrnutí
Porovnání vyplněných pracovních listů. Společné vyhodnocení – porovnání jednotlivých
položek, správnost vyhledání informací a výpočtu.
Doporučení: Další aktivitou může být vytvoření plakátu k propagaci poznávacího zájezdu.
Použité zdroje:
www.hrad.cz
www.divadlonavinohradech.com
www.hotely.cz/praha/
http://www.zoopraha.cz/
www.mapy.cz
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Cestovní kancelář – název: ______________________________________________
Termín:

_____________________

Dvoudenní zájezd do Prahy s návštěvou Pražského hradu, divadelního představení, přespání
v hotelu a druhý den návštěva ZOO Praha.

I. den: _____________
Program I. dne: příjezd do Prahy, ubytování v hotelu, prohlídka Pražského hradu, večerní
návštěva Divadla na Vinohradech, nocleh v hotelu.

Prohlídka Pražského hradu s průvodcem:
Pražský hrad – velký okruh cena: ____________
(cena vstupenky pro dospělého)
(www.hrad.cz)

Návštěva divadelního představení v Divadlu na Vinohradech:
Název představení: _____________________________________________________
Název divadla:

____________________________________________________

Cena vstupenky (nejdražší): _________________
http://www.divadlonavinohradech.com/

Ubytování:
Název penzionu, hotelu: _______________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________
Cena za jeden nocleh pro jednoho se snídaní: __________________________
http://www.hotely.cz/praha/

II. den: _____________
Program II. dne: snídaně v hotelu, odjezd do ZOO Praha, prohlídka ZOO, odjezd zpět.

Návštěva ZOO Praha
Vstupné pro dospělou osobu do ZOO Praha: ______________

Doprava:
Autobusem – Ligneta - v autobusu bude 46 míst
Vzdálenost z Chodova do Prahy (trasovač) _________________ (http://www.mapy.cz/)
celková ujetá vzdálenost: _____________
Jeden ujetý kilometr stojí 28 Kč. Dálniční mýto bude stát 55 Kč.
Celková cena cesty za celý autobus ___________________________________________
Cena s DPH = celková cena + 1/5 _____________________________________________
Jeden cestující zaplatí? __________________________________

Náklady cestovní kanceláře na 1 osobu jsou 80,- Kč, musíš je započítat do ceny zájezdu.

Cena zájezdu:

Položka rozpočtu

Cena
pro 1 osobu

Cena pro
rodinu (4
osoby)

Cena pro plný
autobus osob

Celkem
Cena zájezdu pro 1 osobu: ____________, cena pro čtyřčlennou rodinu: _______________

Téma:
Cíl:

Vlastnictví
Seznámit se s různými druhy vlastnictví a s jejich nabytím.

Doporučený ročník: 8. a 9. ročník
Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno OV, OSV)

Pomůcky a potřeby: pracovní listy Vlastnictví 1. – 4., kartičky – Vlastnictví, tabulka A3, psací
potřeby, pastelky
Finanční gramotnost: vlastnictví, osobní a veřejné vlastnictví, hmotné a nehmotné vlastnictví,
vlastnická práva
Čtenářská gramotnost: porozumění textu, vyhledání informací
Metodický postup:
9) Motivační rozhovor
Žáci si zapisují do PL – Vlastnictví 1. předměty, které jsou v jejich
vlastnictví. Společné přečtení pracovních listů Vlastnictví 1.
Učitel vede rozhovor na téma vlastnictví. Klade otázky k tématu.
 Co vlastníš? Co je jenom tvoje?
 Jak jsi to získal?
 Můžeš se svým vlastnictvím nakládat, jak chceš?
Shrnutí – pojmy vlastník, spoluvlastník, morální rozměr vlastnictví.
(Vlastník může se svou věcí nakládat podle svého uvážení, může věc vyměnit, prodat,
rozdělit, darovat nebo zničit. Ve vlastnictví můžeme mít i zvíře, se kterým ale nelze
nakládat
jako z věcí.)
10) Práce s interaktivním programem Vlastnictví
a) Výklad pojmu vlastnictví, druhy vlastnictví (list č. 2 – 7).
Učitel žáky seznámí s pojmem majetek – vlastnictví, druhy vlastnictví podle vlastníků –
soukromý a veřejný, podle druhu vlastněné věci – hmotný, nehmotný a peněžní, druhy
nabytí majetku.
b) Pomocí pracovního listu Vlastnictví 2., kartiček a tabulky (vytisknout na A3) lze nové
pojmy procvičit.
c) List č. 8 – Majitelé – vlastníci a spoluvlastníci si žáci společně nahlas přečtou. Do
pracovního listu Vlastnictví 3. (stejný text) si podtrhnou všechny vlastníky v textu a v dolní
části PL doplní vlastníky. Společně zkontrolují správnost – list č. 8 – tučné zvýraznění
vlastníků.
b) List č. 9 – Hmotné a duševní vlastnictví si žáci společně nahlas přečtou. Do pracovního
listu Vlastnictví 4. (stejný text) si samostatně podtrhnou vše vlastněné a v dolní části PL
zapíší zvlášť duševní vlastnictví a hmotné vlastnictví. Společně zkontrolují správnost – list
č. 9 – barevně podtrhnou podle svých PL.
3) Závěr a shrnutí
Společné shrnutí a vyhodnocení.
(Ověření porozumění tématu – vyplnění PL Vlastnictví 5. – do tabulky vepsat možné druhy
majetku.)

Použité zdroje:
Literatura:
LUNEROVÁ, Jitka., ŠTĚRBA, Radim., SVOBODOVÁ, Monika. Výchova k občanství. 3. vyd. Brno: Nová Škola, s. r.
o., 2010. ISBN 978-80-7289-117-7.
SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia.
Praha: Scientia, 2008. 1. vydání, 197 s. ISBN 978-80-86960-40-1.
SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia –
pracovní sešit 1. Praha: Scientia, 2008. 1. vydání, 75 s. ISBN 978-80-86960-41-8.
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Vlastnictví
Vlastnit znamená mít něco jen pro sebe.
Základním lidským právem je vlastnit majetek, o kterém můžeme rozhodovat.

Co vlastníš?

Majitelé – vlastníci- spoluvlastníci

1. Podtrhni vlastníky:

Obec Bělice pronajala firmě Vlnex louku zvanou „U lesa“ na které chtěla firma
pást ovce. Dohodnuté nájemné ve výši 10 000,- Kč měsíčně posílá firma
Vlnex už tři měsíce na účet městečka Bělice u banky Portmon. Aby ovce
neutíkaly, firma vybudovala na svoje náklady oplocení. Oplocení zasahovalo
až na sousední louku zaměstnance telekomunikační firmy Totel, pana
Omáčky, zvanou „V dolíčku“, na území státního lesa, o který pečuje firma
Lesana. Oplocení šlo také přes cestu patřící panu Omáčkovi a Knedlíkovi.
Když to pan Omáčka zjistil, rozzlobil se a po cestě projel služebním autem,
schválně při kraji tak, že porazil sloupy oplocení.
2. Doplň vlastníky:

Louka „U lesa“

_______________________

Nájemné z účtu u banky „Portmon“

_______________________

Ovce

_______________________

Oplocení

_______________________

Louka „V dolíčku“

_______________________

Les

_______________________

Cesta

_______________________

Auto

_______________________

Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia – pracovní sešit 1. Praha:
Scientia, 2008. 1. vydání, 75 s. ISBN 978-80-86960-41-8.

Adam složil písničku. Od svého kamaráda Tondy si vypůjčil elektronické
varhany a od Dana reproduktor jeho táty. Honza mu na flash disku půjčil na
„černo vypálený“ program pro úpravu hudby od firmy Alfa Soft. Program si
nainstaloval do PC a písničku nahrál. Hotovou písničku poslal spolužačce
Hance. Hanka písničku přehrála kamarádům na svých narozeninách, které
pořádala na babiččině chatě. Hanky tatínek pronajímal nahrávací studio
profesionálním skupinám. Písnička se mu líbila. Bez Adamova souhlasu ji
nabídl hudební skupině Arakain. Skupina písničku vydala na CD, které mělo
veliký úspěch. Na obalu CD byla fotografie pěkného auta okopírovaná
z časopisu.

Hmotné vlastnictví:

Duševní vlastnictví:

Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva: Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia – pracovní sešit 1. Praha:
Scientia, 2008. 1. vydání, 75 s. ISBN 978-80-86960-41-8.

MAJETEK
Hmotný

Nehmotný

Movitý

Nemovitý

Soukromý

Veřejný

Téma:

Svatba

Cíl:

Seznámit se se sestavením rozpočtu, sestavit finanční rozpočet na uspořádání svatby.

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny – blok (doporučeno M, případně projektový den)

Doporučený ročník: 7. - 9. ročník
Pomůcky:
2 pracovní listy (Svatební dary a Svatební rozpočet), obrázkové předlohy, reklamní
letáky se spotřebním zbořím, elektrospotřebiči a nábytkem, psací potřeby, papíry, kalkulátor
Finanční gramotnost: výdaj, jednotková cena, porovnávání výdajů, výběr priorit, sestavení
rozpočtu
Metodický postup:
11) Myšlenková mapa
a) Žáci jsou rozděleni do skupin (nejlépe trojic nebo dvojic).
b) Motivační rozhovor na téma svatba.
 Zúčastnili jste se někdy svatby?
 Jaké svatební zvyky znáte?
 Jak byli oblečeni ženich a nevěsta a svatební hosté?
 Jak svatba probíhala?
c) Učitel seznámí žáky s úkolem: „Vdává se vám dcera, máte za úkol uspořádat svatbu.
Napište, co všechno musíte zařídit a nakoupit, snažte se na nic nezapomenout“.
d) Společné přečtení myšlenkových map, krátká diskuze.
12) Práce s pracovním listem Rozpočet na uspořádání svatby
f) Seznámení s úkolem – sestavit svatební rozpočet. Plánovaný rozpočet na svatbu je
65 000,- Kč, žáci jej nesmí překročit.
g) Sestavení svatebního menu.
Žáci pracují ve skupinách. Vyberou vždy jeden pokrm z nabízeného jídelníčku, viz.
Svatba_ příloha. Do tabulky v pracovním listu si zapíší vybrané pokrmy a jejich cenu
(jednotková cena). Vyberou počet hostů, které pozvou na svatbu (20, 30 a 40).
Dopočítají rozpočet podle počtu hostů a doplní tabulku v PL.
h) Výpočet „ostatních svatebních výdajů“.
Od celkové částky 65 000,- Kč odečtou výdaje na svatební hostinu. Zbylou částku žáci
použijí na zaplacení ostatních výdajů. Podle obrazové předlohy Svatba_ příloha vyberou
z nabídky typ obřadu, svatební šaty – pro nevěstu a ženicha, kytici, dort, snubní prsteny,
pronájem automobilu, kadeřníka a svatební cukroví.
d) Pracovní list „Svatebních dary“. Úkolem žáků, je z reklamních letáků vybrat svatební
dary v celkové hodnotě 17 000,- Kč. Je potřeba, aby se co nejvíce přiblížili částce
17 000,- Kč.
Pro část skupin je možné zadat nejprve úkol d) potom teprve b).

3) Reflexe
c) Porovnání vyplněných pracovních listů
Společné vyhodnocení - využití finančních prostředků (efektivnost)
- výběr a upřednostnění jednotlivých položek rozpočtu
d) Shrnutí.

Použité zdroje:
Obrázky:
www.office.microsoft.com

Svatební hostina
Počet hostů

20 hostů

30 hostů

40 hostů

Předkrm
Polévka
Hlavní chod
Dezert
Pronájem salonku
Hudba
CELKEM Kč
Ostatní svatební výdaje
Svatební obřad

Shrnutí:

Svatební šaty nevěsta

Svatební hostina:
________________________

Svatební šaty ženich
Svatební kytice

Ostatní výdaje:

Svatební dort

________________________

Snubní prstýnky
Pronájem automobilu
Kadeřník

Celkem za svatbu:
_______________________

Svatební cukroví

Zbytek:

CELKEM Kč

________________________

Vyberte svatební dary, na nákup máte 17 000,- Kč
Název daru
Kč

Celkem

Zbytek dáme novomanželům do obálky

Kč

Svatební hostina:
Pronájem salonku:
20 osob: 5 000,- Kč
Živá hudba:

30 osob: 7 000,- Kč

10 000,- Kč

Reprodukovaná hudba: 5 000,- Kč

Svatební menu:
Předkrm:
Šunková rolka: 35,- Kč
Plněné vejce: 40,- Kč
Plněná rajčata se sýrovou pomazánkou: 50,- Kč
Polévka:
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky: 35,- Kč
Kuřecí vývar s nudlemi: 40,- Kč
Gulášová polévka: 24,- Kč
Hlavní chod:
Svíčková s knedlíkem a brusinkami: 123,- Kč
Vepřová s knedlíkem a zelím: 136,- Kč
Pečená kachna, bramborový knedlík, červené zelí: 156,- Kč
Dezert:
Zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem: 65,- Kč
Palačinka se zmrzlinou: 45,- Kč

40 osob: 8 000,- Kč

Půjčení svatebních šatů:
Nevěsta:
5 700,- Kč

12 000,- Kč

18 000,- Kč

Ženich:

6 000,- Kč

4 500,- Kč

2 700,- Kč

Svatební kytice:
1 800,- Kč

2 580,- Kč

1 650,- Kč

1 980,- Kč

Svatební dort:
6 000,- Kč

1 200,- Kč

2 100,- Kč

Snubní prstýnky:
4 500,- Kč

5 100,- Kč

6 200,- Kč

Obřad:
Městský úřad Chodov: poplatek 500,- Kč

Hrad Loket:
Základní verze – 5 000,- Kč
Trvání obřadu přibližně 20 minut. Oddávající jsou v dobových kostýmech. Novomanželé obdrží 2 pamětní
poháry, repliky gotických pohárů s ruční malbou a pamětní listinu. Obřad doprovází reprodukovaná
historická hudba

Rozšířená verze – 16 000,- Kč
Obřad verze I. v plném rozsahu je doplněn o vystoupení šermířů a hudebníků v trvání cca 90 minut v
rytířském sále hradu, kde je dispozici sezení u tabule. Po ukončení celého programu opět rytířská
družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně.

Pronájem automobilu:
Lincoln: 5 100,-

Kadeřník:
Svatební účes bez líčení:

900,- Kč

Svatební účes s líčením: 1 300,- Kč

Svatební cukroví:
10 kg: 2 100,- Kč
15 kg: 2 850,- Kč
20 kg: 3 800,- Kč

Mercedes E: 2 100,- Kč

Projektový den: Den rodiny – Svatba
V rámci naplňování průřezového téma osobnostní a sociální výchova lze zpracovat téma „Svatba“
jako projektový den a zapojit žáky celé školy.
Projektový den vyžaduje značnou přípravu a částečně i zapojení rodin žáků. Dopředu je nutné
vysvětlit slavnostní ráz projektového dne a domluvit vhodné oblečení. Provést výběr žáků
představujících snoubence. Zajistit výtvarný materiál na výrobu výzdoby, potraviny na přípravu
občerstvení. Připravit svatební obřad, slavnostní řeč pro „oddávajícího“ a oddací list.
Žáci 1. stupně mohou připravovat svatební výzdobu, svatební dary – polepovat krabice – vyrábět
balíčky, vytvářet „malované svatební fotografie“ – na téma „Když si náš tatínek maminku bral“ aj.
Žáci 2. stupně zpracovávají finanční rozpočet svatby, výběr svatebních darů podle po občerstvení –
„svatební hostinu“.
Návrh harmonogramu:
I. – III.

1 hodina
8:00 hod – 9:00 hod

2 hodina

- příprava darů, další činnosti k tématu
svatba – připraví třídní učitelé

IV. – V.

- příprava výzdoby

VI. – VII.

- příprava občerstvení

VIII. – IX.

- finanční gramotnost – rozpočet svatby

I. – III.

- příprava darů, další činnosti k tématu

9:00 hod – 10:00 hod

svatba – připraví třídní učitelé
IV. – V.

- příprava výzdoby, příprava výzdoby třídy –
obřadní síně, chodby

VI. – VII.

- finanční gramotnost – výběr darů

VIII. – IX.

- příprava obřadu, oddací list, stužky, příprava
občerstvení, kytice

3 hodina

10: 20 hod

4 hodina

cca 11: 20 hod

(10: 30)

vlastní obřad, hostina
rozchod do tříd, úklid

Další úkoly k zajištění:
Zajištění svatebních šatů, příprava materiálů pro finanční gramotnost, příprava stužek;
příprava svatebního proslovu, příprava svatebního obřadu – výzdoba, nákup stužek, nákup potravin
a příprava občerstvení, prstýnky, příprava svatební kytice;
nákup dalšího materiálu, příprava nevěsty, zajištění hudebního doprovodu – svatební pochod;
zajištění materiálů k finanční gramotnosti;
fotodokumentace, dohled nad žáky; zajištění „oddávajícího“, „matrikářky“.

