
Příloha č. 2

Datum: 1. 9. 2022

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy

Matematika Manipulace s penězi Poznávání skutečných peněz, 

manipulace s fiktivními penězi, 

kombinace mincí do 20 Kč.

www.cnb.cz, Mincovna 

Jabloné n. Nisou Děti poznávají peníze kovové vs. papírové. 

Poznají pravé peníze od fiktivních.

Hra na obchod Modelové situace - Hra na obchod, 

manipulace s papírovými penězi, 

Deskové stolní hry, rozměňování 

mincí v "obchodě", určování ceny 

zboží 

Učí se, za co se dají vydělávat peníze. Když 

budu aktivní a pracovitý, budu mít více 

peněz než ten, který nepracuje.

Nakupování/placení Sčítání a odčítání, jednoduché slovní 

úlohy

Získání teoretických dovedností pro 

následné uplatnění v praxi.

Název školy:
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Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 

ŠD - hra Na obchod
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Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy

Matematika Obchod Manipulace s modely peněz (do 

100) Modelové situace - Hra na 

obchod, manipulace s papírovými 

penězi, Deskové stolní hry, 

rozměňování mincí v "obchodě", 

určování ceny zboží www.cnb.cz

Řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace.

Nakupování/placení Placení, rozměňování Simulace situací při placení v obchodě. 

Jednoduchá zadání s početními úkony.

Prvouka Rodina Vysvětlení pojmů rodinný rozpočet, 

náklady x výnosy, přehrávání situací

Děti chápou význam výpočtů při 

rozdělování peněz na měsíc. 

Zaměstnání Vysvětlení pojmů zaměstnání, 

docházka, výplata

Vysvětlí povolání rodičů, zná ostatní běžná 

povolání, vnímá nutnost práce pro 

spokojený život.

Volný čas Rozhovor
Děti samy popisují, co dělají rády ve volném 

čase. Na příkladech ukazujeme, co všechno 

si mohou za peníze dovolit koupit.
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
ŠD - deskové hry: Obchod Hra o nakupování 
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Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy

Matematika a její 

aplikace

Obchod Vysvětlit jednotkovou cenu Řešení a tvorba slovních úloh

Prvouka Surovina, výrobek a zboží, placení 

za zboží, bezhotovostní platby - 

banka

Vysvětlení pojmu - banka, počty s 

většími čísly, možnosti pořízení 

zboží, placení za zboží

Pochopení toho, že hotovostí se platí menší 

částky, bezhotovostně se mohou platit 

částky větší - platební karta.

Rodina - postavení jedince v 

rodině, role členů rodiny

Rozhovor Projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem ostatních (vč. sociálních a 

materiálních).

ŠD - deskové hry: Dostihy a sázky
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy

Vlastivěda Já a hospodaření (peníze, měna, 

hotovost a bezhotovostní platby, 

banka, hospodaření s penězi, 

přebytek, úspory, investice, 

schodek, půjčky a dluh)

Problémové úlohy, modelování 

(dramatizace) reálných situací, 

vysvětlit jak spořit - pracovní listy

Učebnice Vlastivěda 4, 

Poznáváme naši vlast, 

NNS 

Orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze. Na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat 

a jak vracet dluh.

Matematika  a její 

aplikace

Obchod Slovní úlohy s tématem obchod a 

peníze

Řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace.

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy

ŠD - deskové hry: Dostihy a sázky

Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 

Vlastivěda Dobrá vs. špatná půjčka, jak si 

půjčit, rizika půjček, peníze, vznik 

peněz, hodnota peněz, cena věcí, 

cena peněz, životní náklady, 

hmotný a nehmotný majetek, 

vlastnictví soukromé, družstevní a 

státní, spoření, půjčování, dluhy a 

jejich splácení

Detailné vysvětlení pojmů Žák rozeznává rozdíly mezi půjčkami, měl 

by se orientovat v pojmech bankovní 

sektor, soukromý sektor, výše úroku.

Jak zvýšit příjmy, Jak snížit výdaje Rozhovorem navést děti k vlastnímu 

kreativnímu řešení

Umět najít vhodné řešení situace.

Potřeby vs. přání Porovnání, za co utrácíme Vytvořit si představu o tom co bychom 

chtěli a co můžeme mít.

Matematika Sestavení rodinného rozpočtu Názorné výpočty příjmů a výdajů Žáci se učí hospodařit tak, aby neměli 

schodek.

Otázky národního hospodářství, 

ekonomika x etika

Vysvětlení pojmů, rozhovor Nestandardní aplikační slovní úlohy a 

problémy

Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
ŠD - deskové hry: Dostihy a sázky
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