
                        Rozvoj finančnej gramotnosti 
 

V mesiaci november sme sa na našej škole už po druhý rok zamerali na rozvíjanie 
finančnej gramotnosti u našich žiakov. Na vyučovacích hodinách sa žiaci v jednotlivých 
predmetoch a ročníkoch prostredníctvom rôznych aktivít, zážitkových metód, rozhovorov, 
čítania, oboznamovali s peniazmi, ich funkciou a hodnotou.  

 Prváci sa rozprávali o peniazoch, odkiaľ sú, na čo slúžia a ako môžu 
oni pomôcť rodičom šetriť peniaze. Na výtvarnej výchove urobili výtvarný 
návrh pokladničky. Na slovenskom jazyku sa zahrali didaktickú hru na 
výmenný obchod predmetov začínajúcich sa na práve vyvodzované 
písmeno. Na matematike si v obchode kupovali tovar v cene 1 – 4 €. Platili 
5€ bankovkou a učili sa určovať výdavok. V učive prvouky o zmysloch 
skúmali hmatom ochranné znaky bankoviek. 

V druhom ročníku sa žiaci hrali na obchod. Kupovali si 
hračky v triede a každý žiak dostal vreckové 20 €. Tvorili rôzne 
možnosti ako peniaze minúť. Učili sa, že nemusia mať nutne všetky hračky, ktoré si 
želajú,  a že svojou skromnosťou pomáhajú rodičom šetriť peniaze na dôležitejšie 
veci. Hru na obchod so školskými pomôckami realizovali aj na anglickom jazyku. 
Vyrobili si vlastné pokladničky, grafický návrh bankovky, prečítali rozprávku O troch 
grošoch, hovorili o jej posolstve,  o vzniku a funkcii platidiel. Vytvorili si vlastný groš, 
ktorý potom vymenili pri hre s pani učiteľkou za čokoládový groš. V nasledujúci deň 
si svoje nadobudnuté vedomosti overili v pracovných listoch, v ktorých 
prostredníctvom  rozvíjania čitateľskej gramotnosti rozvíjali aj finančnú gramotnosť 

v predmetoch slovenský jazyk a matematika. 
Tretiaci sa rozprávali o rôznych platobných menách. 

Vyrábali si vlastnú triednu menu. Na hodine anglického jazyka 
a v matematických rozcvičkách sa hrali na obchod, pričom 
používali peňaženky a papierové peniaze. Na hodinách etickej 
výchovy hovorili o šetrení, ako sa pripraviť na horšie časy. 

Štvrtáci si spoločne plánovali rozpočet školy v prírode. 
Koľko to bude stáť každého žiaka a koľko budú musieť zaplatiť za celú triedu. Navrhovali 
cenu stravy, ubytovania, cestovného poistenia, vstupného do jaskyne, atď. Svoj výsledok 
prezentovali formou spoločného propagačného plagátu. Podobne ako mladší spolužiaci 
spoznávali bankovky a mince, riešili a tvorili slovné úlohy, učili sa zaplatiť a spočítať výdavok. 

 
 

 
 
 
V týždni od 26.11 – 

30.11.2018 vyvrcholil náš týždeň 
finančnej gramotnosti výstavou 
a aktivitami spolupráce žiakov I.a II. 
stupňa.  

 
 
 



Výstava I.stupňa: I.ročník -návrh pokladničky (výtvarné spracovanie)   
                   II.ročník -výroba 3D pokladničky 
                  III.ročník- návrh triednej meny 
                  IV.ročník-rozpočet na školu v prírode 

 
Počas tohto týždňa žiaci 9.ročníka pripravili pre žiakov I.stupňa  interaktívne cvičenia 

na rozvíjanie finančnej gramotnosti.  
Prvákom priniesli hru puzzle rôznych bankoviek, druhákom pexeso s bankovkami a mincami, 
tretiakom a štvrtákom prezentovali  ochranné prvky na bankovkách a históriu vzniku peňazí. 
Žiakov tieto aktivity zaujali a najšikovnejší boli odmenení ružovým  prasiatkom, ktoré pre 
nich starší žiaci vyrobili. Všetci žiaci dostali od starších kamarátov  sladkú odmenu.   
 

Naši žiaci sa opäť nielen dobre zabavili a všeličo dôležité naučili, ale svojou aktivitou, 

tvorivosťou a spoluprácou dokázali svoju jednotnosť a schopnosť napredovať v duchu hesla 

našej školy: „ Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes.“ 

     

 


