
Základní škola Chabařovice, příspěvková 

organizace
Datum: 7.11.2017

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

ČJ
pohádka "Bez práce nejsou koláče" - 

odměna za vykonanou práci - naturální
dramatizace, řízený rozhovor, obrázky

M sčítání a dčítání do deseti papírové mince, bankovka

PrU Povolání hra, diskuse, dramatizace

V obchodě
dramatizace, manipulace s maketami 

bankovek a mincí.

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole (1. st. ZŠ)

Název školy:
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole (1. st. ZŠ)

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika

Nákupy, nakupování,porovnávání cen, 

nakupování se slevami, spoření do kasičky, 

šetření na dárky, přemýslení o výši 

kapesného, peníze za známky, používání 

peníz v běžných situacích, odhad a kontrola 

ceny nákupu a vrácené peníze, bankovky a 

mince

pracovní listy, prezentace, hry, Dumy/ 

Počítáme se slevami, Bankovky a mince, 

Nákupy/

Prvouka

Rodina a rodinní příslušníci, nákupy dárků - 

Vánoce, narozeniny. Minulost, přítomnost 

budoucnost - život v minulosti: směnný 

obchod, Zdravá výživa - odhad ceny svačiny                           

pracovní listy, prezentace, hry,Dumy

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika Sčítání a odčítání , porovnávání
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole (1. st. ZŠ)
Orientace v reálném světě, práce s 

konkrétními čísli, seznámení s bankovkami 

a mincemi, slovní úlohy s tématikou 

financí, základní pojmy ze světa 

financí/mince, banka, bankomat, platební 

karta/

Prezentace-Finanční gramotnost - základní 

pojmy, hry s využíváním bankovek, názorný 

obrazový materiál bankovek

Prvouka

ČR - SYMBOLY STÁTU:česká měna, měna 

ostatních států, Euro, cestujeme - nákupy v 

cizině

Pracovní listy, prezentace, video - ukázky

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika

Počítání s penězi - bankovky

Odhady, zaokrouhlování

Porovnávání větší/menší 

(zlevněno/zdraženo …), cen v obchodě

Slovní úlohy z praktického života

slovní úlohy, praktické nakupování, DUMy, 

video-ukázky, matematické hry, hra na 

obchod, pracovní listy
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole (1. st. ZŠ)

Vlastivěda

Historie peněz - počátky obchodování a 

hospodaření

Mince - první mince, ražba (tolar, groš …)

Počátky trhu práce

Pojmy z historie (např. kopa, desátek …)

ČR a česká koruna, zahraniční měny 

(seznámení)

prezentace, video-ukázky (filmy), výroba mincí 

…;  učebnice - Jakeš

Angličtina Měna - anglicky mluvící země hra na obchod, písně
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
spolupráce se SŠ elektrotechniky a spojů, Výstupní 2 - cvičná pošta  (hotovostní a bezhotovostní styk, práce s tiskopisy ...)

jarmark (rozpočet + za vydělané peníze - rozvaha, jak je použijí)
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole (1. st. ZŠ)
Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika

Počítání s penězi - bankovky

Odhady, zaokrouhlování

Porovnávání větší/menší 

(zlevněno/zdraženo …), cen v obchodě

Řešení a tvoření úloh ze života

slovní úlohy, praktické nakupování, DUMy, 

video-ukázky, matematické hry, hra na 

obchod, pracovní listy

Vlastivěda

Reformy a hospodaření v minulosti, 

obchodování a hospodaření, cena lidské 

práce (nevolnictví)

Počátky trhu práce

Pojmy z historie - tolar, aj.

ČR a česká koruna, zahraniční měny 

(seznámení)

prezentace, video-ukázky (filmy), výroba mincí, 

učebnice - Jakeš

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS

sIaW1LHXAhVPqaQKHVcQCD4QFggmMAA&url=http

%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fporady%2F10

177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda%2Fdily&usg=AOvVaw2tJJ-

B1rdLj4HaYCRrZMWe

Pracovní 

činnosti

Příprava pokrmu, sestavování receptu, 

odhad cen potravin

rozpočet a nákup, praktické činnosti, návštěva 

obchodu

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ VÝUKOVÉ NÁSTROJE NA 1. STUPNI:

Návštěva obchodu
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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