
ZŠ Chabařovice, příspěvková organizace Datum:7.11.2017

dd.mm.rrrr

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Občanská a 

rodinná 

výchova

Hospodaření obce (daně a jejich přerozdělování ...), druhy 

majetku - základ

Solidarita, mezilidské vztahy, přirozené a sociální rozdíly 

mezi lidmi (vč. genderových rozdílů), sociální role, 

humanitární činnost …

výukové materiály Člověk v tísni (Jeden 

svět na školách) - pracovní listy, 

filmové ukázky; učebnice

návštěva obecního úřadu v 

Chabařovicích, beseda s tajemníkem

viz on-line přístup www.jsns.cz

Matematika

Práce s čísly + porovnávání, zaokrouhlování

Desetinné zlomky (1/10, 1/100 …)

Výpočet slevy

praktické slovní úlohy, problémové 

úlohy, pracovní listy, DUMy
dumy.cz

Dějepis Počátky směnného obchodu, počátky peněz učebnice, obrázky, problémové dumy.cz, rvp.cz

Čeština Tiskopisy, bezhotovostní styk tiskopisy, návštěva pošty

Jak učíme Finanční gramotnost u nás ve škole (2. stupeň ZŠ)

jarmark

návštěva muzea v Chabařovicích (např. staré mince …)

projektový den - dějepis + výtvarná výchova (+ prodej výrobků na Evropských dnech) - např. směnný obchod …

školní výlet, lyžařský výcvik  - plánování rozpočtu, vlastní hospodaření … 

Název školy:
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak učíme Finanční gramotnost u nás ve škole (2. stupeň ZŠ)
Název školy:Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika

Početní oparace s desetinnými čísly, operace se zlomky - 

výpočet části z celku, celku z částí, vyjádření částí..Procenta, 

úroky, jednoduché úrokování, leasing

učebnice, pracovní sešity, praktické 

slovní úlohy, pracovní listy, řešení 

slovních úloh z praktického života Dumy.cz

Občanská a 

rodinná 

výchova

Partnerské vztahy, konflikty …

viz on-line přístup www.jsns.cz

Domácnost
sestavování rozpočtu na jednotlivá meny, porovnání kvalita 

kvantita

reklamní letáky, pracovní listy s 

přípravou jídelních lístků makro.cz

Angličtina Nakupování, potraviny a oděv reklamní letáky, pracovní listy, koláže

Čeština Reklama, její vliv, rekl. slogan     ukázky reklam, pracovní listy

Dějepis Zámořské objevy učebnice 
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak učíme Finanční gramotnost u nás ve škole (2. stupeň ZŠ)
Název školy:Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Matematika
Aplikační úlohy s procenty, statistika - statistické šetření, 

aritmetický průměr, modus, medián - úlohy, disgramy

učebnice, pracovní sešity, slovní úlohy 

z praxe

Čeština

konverzace v NJ návštěva restaurace, nakupování
jídelní lístek, reklamní letáky, 

dramatizace na dané téma

Angličtina
Zdravý životní styl …potraviny, důraz na kvalitu - finanční 

náročnost

pracovní listy, koláže, reklamní 

materiály, Zdravá pětka

Biologie 

člověka

zdravý životní styl - potraviny vhodné a méně vhodné  - 

Zdravá pětka - finanční náročnost

Program Zdravá pětka - reklanmí 

létáky, knihy, časopisy časopis Food, Albert, ....

Dějepis
Francie v době Ludvíka XIV. - merkantilismus, Průmysl v 

českých zemích v rámci R-U
pracovní list, učebnice 

Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):

8
. r

o
čn

ík

3



Jak učíme Finanční gramotnost u nás ve škole (2. stupeň ZŠ)
Název školy: Obsah (tématické bloky) Výukové nástroje Odkazy

Předměty
Základy finanční matematiky, složené úrokování - řízený 

rozhovor, řešení úloh
učebnice M Prodos, pracovní listy

Matematika

státní hospodářství, druhy vlastnictví, zásady hospodárnosti, 

nakládání s penězi a majetkem,rizika při hospodaření,banka, 

funkce banky a rozdíly mezi nimi, sestavení domácího 

rozpočtu, schodkové a přebytkové hospodaření, práva 

spotřebytele duševní vlastnictví a jeho ochrana, bankovní 

účet, hotovostní a bezhotovostní styk  a jeho výhody a 

nevýhody,  nakládání s volnými fin. prostředky, , úspory, 

půjčky, pojištění, poptávka a nabídky,  ovlovnění při 

stanovení ceny, DPH, inflace a vliv na reálnou hodnotu 

peněz, služby a reklamace, porušení práv spotřebitele, 

rozpočet státu příjmy  a výdaje, struktura trhu a vzájemné 

působení subjektu v něm

pracovní listy, učebnice FG, reklamní 

materiály 

Výchova k 

občanství

Čeština Masmédia, jazyk reklam ukázka  -teleshopping, pracovní listy

Angličtina

Němčina

Dějepis? Bolševismus v Rusku , Únor 1948 a poúnorové Československo pracovní listy, učebnice 

Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ VÝUKOVÉ NÁSTROJE NA 2. STUPNI:
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