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ABSTRAKT 

V diplomové práci je popsána současná situace výuky finanční gramotnosti na 1. stupni 

základních škol a navrženy určité změny. Je zde zpracován i didaktický přístup k této 

problematice.  

V teoretické části jsou popsány současné výstupy finanční gramotnosti v RVP ZV a 

v ŠVP dvou vybraných škol. Jsou zde navrženy dílčí výstupy finanční gramotnosti pro 

jednotlivé ročníky 1. stupně základních škol, které by mohly být zařazeny do RVP ZV při 

jeho revizi, případně využity učiteli při sestavování tematických plánů či plánování výuky.  

Ke každému výstupu je přiřazena možnost, jak ho se žáky realizovat, a to buď 

prostřednictvím učebnic či dalších publikací, nebo modelovou aktivitou s předpokládaným 

průběhem a komentářem pro učitele.  

V praktické části je uvedeno ověření některých navržených aktivit a popis zajímavých 

jevů, které se při ověřování objevily.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

finanční gramotnost, nakupování a placení, hospodaření domácnosti, půjčky a úspory, 

didaktické situace z reálného prostředí, žák mladšího školního věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis describes current situation of teaching of financial literacy in 

elementary schools and suggests certain changes. It also presents educational approach 

within this issue.  

In the theoretical part it describes conclusions in the field of financial literacy in RVP ZV 

and in ŠVP of two chosen schools. It proposes particular outcomes of financial literacy in 

each grade of elementary schools, which could be included in the RVP ZV with its revision, 

also possibly could used by the teachers for creating thematic schedules or for scheduling 

the lessons. For each outcome there is an option added how to implement it with the pupils 

in a form of working with textbooks or other related publications, or through a model 

situation with presumed development and teacher’s commentary.  

In the practical part it offers verification of some of the suggested activities and 

description of interesting phenomena, which occured during the testings.  

 

KEYWORDS 

financial literacy, shopping and paying, household economy, loans and savings, didactic 

situations from real environment, pupil of a younger school age 
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Úvod 

K výběru tématu diplomové práce mne vedla otázka, kterou jsem si položila při 

pozorování různých situací ze světa financí, zejména při nakupování. Kdo je vlastně 

finančně gramotným člověkem?  Běžně se v mém okolí stávalo, nejen dětem, ale i relativně 

vzdělaným dospělým, že si nezkontrolovali vrácenou hotovost, že neuměli odhadnout cenu 

nákupu, nakupovali bez rozmyslu a u pokladny čekali na verdikt pokladní. U některých 

mých přátel a dokonce i členů mé rodiny jsem mohla pozorovat mnohdy nepochopitelné 

hospodaření s rodinnými financemi. Divila jsem se například, proč si nepřečtou, co vše 

obnáší půjčka v bance a v nebankovním sektoru. Na mimoškolních akcích jsem se setkala 

se staršími dětmi, které si nevěděly rady se svým kapesným. Mladší děti mne naopak 

překvapovaly svou fascinací s držením peněz v ruce. Vypadalo to, jakoby je nikdy v ruce 

nedržely, což mi některé také potvrdily. 

Všechny tyto okolnosti mne vedly k tomu, že jsem se začala hlouběji zabývat tím, 

kdy a v jaké míře se lidé s finanční gramotností vůbec setkávají. Vzhledem k tomu, že jsem 

studentkou učitelství pro první stupeň, zaměřila jsem se na výuku finanční gramotnosti na 

prvním stupni základní školy.  

Cíle diplomové práce jsem si před jejím zpracováním stanovila takto:  

1) Prostudovat všechny dostupné současně platné materiály týkající se témat finanční 

gramotnosti, včetně jejich vývoje (platné zákony, obecné právní dokumenty, 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, školní vzdělávací programy 

vybraných škol).  

2) Rozpracovat dílčí výstupy finanční gramotnosti do jednotlivých ročníků prvního 

stupně (1. – 5. ročník) a navrhnout možné způsoby jejich plnění.  

3) Experimentálně ověřit některé navržené postupy, vypracovat podrobný plán 

jednotlivých aktivit a vyhodnotit jejich účinnost.  

V první kapitole se věnuji vzdělávání žáků prvního stupně základních škol. Ve druhé 

se zaměřuji na finanční gramotnost. Třetí kapitola se již věnuje návrhu dílčích výstupů 

včetně modelových aktivit. V poslední kapitole popisuji, jaké zajímavé jevy nastaly při 

ověřování některých aktivit přímo ve výuce.   
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1 Vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ 

Vališová, Kasíková a Bureš (2011) uvádějí na straně 49, že: „…člověk přichází na 

svět jako velmi málo přizpůsobený tvor, který vzhledem ke své minimální specializaci 

nedokáže bez pomoci jiných lidí dospět a vyžaduje dlouhé období péče a výchovy.“ Péči a 

výchovu zajišťuje většinou rodina, poté také další výchovné a vzdělávací instituce (mateřská 

škola, základní škola, střední škola, …).  

Vzdělávání žáků prvního stupně je charakteristické svou rozmanitostí. Během něho 

se žák musí naučit základní dovednosti dnešního světa (čtení, psaní, počítání), vstřebat 

mnoho informací, zvládat sebeobsluhu a sociálně se přizpůsobit svému okolí. Všechny tyto 

jevy souvisejí zejména s rozvojem žákovy osobnosti, které je nutné zohlednit při plánování 

konkrétní výuky.  

1.1 Rozvoj osobnosti v mladším školním věku 

Vágnerová (2005) rozděluje život člověka do šesti vývojových stádií – prenatální 

období, rané dětství, předškolní věk, mladší školní věk, dospívání, dospělost a stáří. 

V každém období dochází u člověka k určitému rozvoji jak po stránce biologické, tak i 

psychické a sociální. Pro potřeby této práce jsou dále z publikace převzaty a volně 

přeformulovány nejdůležitější charakteristiky dítěte nejen mladšího školního věku, ale i 

předškolního a dospívání.  

V předškolním věku dochází k rozsáhlým vývojovým změnám. Dítě se ve všem 

postupně zdokonaluje – v kresbě, pohybových schopnostech, hygienických návycích, atd. 

Jedinec začíná rozeznávat mužské a ženské role, zvláště při hrách. V předškolním věku si 

dítě začíná uvědomovat vlastní existenci, utváří si vlastní názor na věc. Výrazně se rozvíjí 

fantazie a představivost. Období trvá od tří do šesti let dítěte a přímo navazuje na mladší 

školní věk, kdy dítě nastupuje do školy. 

Mladší školní věk začíná v šestém roce života, kdy dítě vstupuje do základní školy. 

Vyrovnává se školními povinnostmi a přijímá roli žáka. Při vstupu do základní školy by 

mělo mít přiměřeně rozvinuté své pohybové dovednosti, sebeobsluhu, řeč a komunikační 

dovednosti. Dítě by mělo zvládat jednoduché myšlenkové operace, rozlišovat zrakové i 

sluchové vjemy, projevovat tvořivost, zájem o své vrstevníky a mělo by se umět orientovat 
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ve svém prostředí. Období trvá přibližně do jedenáctého roku života, kdy děti postupně 

dospívají.  

Dospívání je zhruba desetileté období, ve kterém dochází k zásadnímu formování 

osobnosti dítěte. Dochází u něj nejen k převratným fyzickým změnám, ale také k rozvoji 

rozumových, pohybových a dalších schopností. Jedinec si volí budoucí školu i povolání a 

více specifikuje své zájmy. Pro toto období je charakteristická citová nestálost, změny nálad, 

rozladěnost, aj. 

Oproti Vágnerové, která se zaměřuje na vývojovou psychologii, se Vališová, 

Kasíková a Bureš zaměřují přímo na komplexní pochopení osobnosti žáka. V Pedagogice 

pro učitele na straně 270 uvádí: „…osobnost je fungující systém ´skládající se´(například! – 

neboť dělení mohou být různá) z těchto vzájemně propojených prvků či složek.“ Při 

plánování výuky by měl učitel dle této publikace zaměřit svou pozornost na žákovu tělesnou 

konstituci, temperament, schopnosti (inteligenci, tvořivost, paměť, představivost, 

komunikaci), kognitivní a poznávací styly, motivaci a potřeby, charakter, vůli, role, chování 

a jednání.  

V souvislosti s rozvojem osobnosti a s výše uvedenými specifiky, která přináší 

vzdělávání žáků prvního stupně základních škol, je nutné také uvést dokumenty, které ho 

upravují.  

1.2 Dokumenty upravující vzdělávání 1. stupně ZŠ 

Dokumenty upravující vzdělávání v ČR vydává Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen MŠMT). Do roku 2004 byly cíle vzdělávání zakotveny v Národním 

programu rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha z roku 2001). Na tento centrální dokument 

navázaly rámcové vzdělávací programy (dále RVP), které vymezují povinný obsah, rozsah 

a podmínky každého oboru vzdělávání. V této práci se věnuji pouze prvnímu stupni 

základních škol, proto vycházím pouze z RVP pro základní vzdělání (RVP ZV). Ten byl 

přijat v roce 2004 a prošel již dvěma revizemi. Nejnovější verze je z roku 2017. Na rámcové 

vzdělávací programy navazují školní vzdělávací programy (dále ŠVP), které si každá škola 

tvoří na základě určitých podmínek sama.  



 

 

10 

 

1.2.1 RVP ZV 

RVP ZV je členěn do 10 vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková komunikace, 

Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, 

Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět 

práce a Doplňující obory). Každá oblast obsahuje výstupy ve třech časových etapách 

základního vzdělávání (po 3, 5. a 9. ročníku). Přestože je tato práce zaměřena pouze na první 

stupeň, budu níže zmiňovat i výstupy z druhého stupně základních škol, protože je nutné k 

nim učivo na prvním stupni směřovat.  

V RVP ZV jsou uvedeny i kompetence, které slouží pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena ve společnosti, jedná se o kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 

občanské a kompetence pracovní.  

Poslední povinnou součástí základního vzdělávání jsou v RVP ZV průřezová témata. 

Jedná se o okruhy aktuálních problémů současného světa. Každé průřezové téma obsahuje 

svou stručnou charakteristiku a také nabídku podtémat, která již vybírají školy a učitelé a 

zařazují je do své výuky. Jedná se o Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu 

demokratického občana, Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchovu, Environmentální výchovu a Mediální výchovu.  

Finanční gramotnost tedy není zařazena do žádné vzdělávací oblasti, kompetencí a 

ani do průřezových témat.  

1.2.2 ŠVP 

Školní vzdělávací program si tvoří každá škola samostatně podle povinných položek, 

které uvádí RVP ZV. Mezi nimi jsou Identifikační údaje školy, Charakteristika školy, 

Charakteristika školního vzdělávacího programu, Učební plán, Učební osnovy a Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků.  

Variabilita jednotlivých ŠVP spočívá například ve formulaci charakteristiky školy. Dále 

lze do učebního plánu a osnov zařadit nový povinný nebo volitelný předmět, což umožňuji 

disponibilní hodiny. To bývá často specifické pro danou školu.  Toto je i prostor pro zařazení 

výuky finanční gramotnosti, což většina škol také činí.    
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2 Finanční gramotnost 

Národní ústav pro vzdělávání (2019) uvádí, že „Pojem gramotnost se uplatňuje zejména 

tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se 

životem propojených souvislostech. Dále uvádí i minimetodiky pro rozvoj základních 

předškolních, ale i školních gramotností. Mezi základní gramotnosti ve výuce patří například 

čtenářská, matematická, digitální, přírodovědná a také finanční, na kterou je zaměřena 

pozornost v této diplomové práci.  

Pro potřeby této práce je použita definice pracovní skupiny pro finanční vzdělávání 

z Ministerstva financí platná po revizi finančního vzdělávání v roce 2017 takto: „Finanční 

gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční 

prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.“ 

2.1 Strategické dokumenty pro finanční gramotnost 

K tomuto platnému znění definice vedla dlouhá a krkolomná cesta. V rámci vytvoření 

koordinovaného vzdělání finanční gramotnosti (dále jen FG) vydalo již v roce 2007 

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR společný dokument s názvem Systém budování finanční 

gramotnosti na základních a středních školách. Tento dokument byl vypracován na základě 

usnesení vlády č. 1594 dne 7. prosince 2005 a společně s ním vydalo pouze Ministerstvo 

financí Národní strategii finančního vzdělávání. Tato strategie byla po několika letech 

vyhodnocena, opravena a v květnu roku 2010 byla uvedena tehdy nová definice FG, která 

byla komplikovaná a zaměřená na občana. Pro zajímavost ji zde uvádím v plném znění: 

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a 

aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.  Finančně gramotný občan se 

orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný 

rozpočet, včetně správy finančních aktivit a finančních závazků s ohledem na měnící se 

životní situace.“ V souladu s touto strategií byl také vydán soubor Standardů finanční 

gramotnosti, ve kterém nalezneme tematické celky pro jednotlivé stupně vzdělávání.   
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Vyhodnocení akčního plánu této strategie bylo naplánováno na rok 2015, kdy měly 

pracovní skupiny vydat obnovený dokument, kterým se výuka FG opět bude řídit. Pracovní 

skupina, která tvořila závěry z této strategie, zpracovala vše do Standardů finanční 

gramotnosti 2017, ve kterých je také nově upravena výše uvedená definice FG a kterými se 

tato diplomová práce zabývá.  

Standard finanční gramotnosti obsahuje tři úrovně podle stupně vzdělávání – základní 

školy první stupeň, základní školy druhý stupeň a střední školy. Standard očekává, že 

absolvent střední školy je již finančně gramotný člověk a je srovnatelný s dospělým 

člověkem. Každá úroveň se dále dělí do čtyř okruhů – nakupování a placení, hospodaření 

domácnosti, přebytek rozpočtu domácnosti a schodek rozpočtu domácnosti. V této práci se 

zaměřuji pouze na první stupeň, proto v příloze 1 uvádím Standard finanční gramotnosti 

pouze pro 1. stupeň ZŠ. Cílem tohoto Standardu je tyto okruhy začlenit při další revizi do 

RVP ZV a zapracovat do výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí.  

2.2 Zakotvení FG v RVP ZV 

V RVP ZV 2017 není FG zařazena mezi klíčové kompetence, průřezová témata a ani 

není jednou ze vzdělávacích oblastí. FG se v RVP ZV vyskytuje pouze pomocí výstupů, 

které k ní směřují. Některé výstupy plně korespondují se Standardem FG 2017, některé jsou 

v RVP ZV zařazeny až do druhého stupně a přitom ve Standardu FG se nachází již na úrovni 

1. stupně.  

Jedním z výstupů kompetence k řešení problémů v RVP ZV 2017 je, že „vyhledá 

informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 

odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.“ Tento výstup je 

možné splnit například řešením úloh o penězích. Zejména pro první stupeň a finanční 

gramotnost je důležité uplatňování předchozích zkušeností, které ve stejném dokumentu 

zařazuje kompetence pracovní, tedy „využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.“ 
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Dále se výstupy vedoucí k finanční gramotnosti vyskytují v některých vzdělávacích 

oblastech, zejména Matematika a jejích aplikace, Člověk a svět a Člověk a společnost. 

Nejobsáhlejší výstup je tento: „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 

dluhy. Další vybrané výstupy z RVP ZV, které se vztahují k FG, uvádím v příloze 3. 

Finanční gramotnost je na prvním stupni nejvíce zaměřena na nakupování a placení, 

kde je možné využívat výstupů průřezového tématu OSV. Ty také uvádím v příloze 3.  

2.3 Zakotvení FG v ŠVP 

Strategické dokumenty upravují výuku finanční gramotnosti na školách výše uvedeným 

způsobem, nicméně záleží na každé škole, jak je zakomponuje do svého školního 

vzdělávacího programu. Některé školy jsou si plně vědomy toho, že oblast financí je 

v dnešní společnosti hodně silné téma a že je potřeba mít finančně gramotné občany. Jiné 

školy tuto oblast příliš nepodporují. Každá škola přistupuje k výuce této gramotnosti odlišně. 

Níže popíšu přístup Fakultní základní školy Táborská na Praze 4 a také přístup Základní 

školy Novoborská na Praze 9. V obou školách je dostupný školní vzdělávací program široké 

veřejnosti a také je možné nahlédnout do tematických plánů, podle kterých učitelé plánují 

výuku.  

2.3.1 FZŠ Táborská 

Fakultní základní škola Táborská na Praze 4 se řídí svým školním vzdělávacím 

programem (2016) s názvem „Škola porozumění“. Program je orientován na žáka a hlavním 

mottem školy je: „…a aby chodily děti do školy rády a dobře je připravila na život.“ 

 Zvláštností této školy je využívání disponibilních hodin ve prospěch posilování 

časových dotací některých vyučovacích předmětů. „Zcela nově a pouze z disponibilních 

hodin jsme vytvořili předmět Finanční gramotnost.“1 Tento předmět je povinně zařazen pro 

žáky 8. a 9. ročníku v časové dotaci 0,5 hodin týdne (tedy jedenkrát za čtrnáct dnů). Žáci zde 

získávají dovednosti potřebné pro finančně gramotného člověka 21. století. Školní 

                                                
1 ŠVP Škola porozumění, FZŠ Táborská, 2016 
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vzdělávací program této školy dále uvádí, že: „Vzdělávací obsah předmětu Finanční 

gramotnost je rozdělen na sedm tematických okruhů z finanční sféry. Jsou to Finanční 

matematika, Hospodaření domácnosti, Peníze, trh, ceny, Finanční trh, Finanční produkty, 

Finanční plánování a daně.“ 

 Na škole probíhají také několikrát do roka tzv. projektové (na prvním stupni) nebo 

oborové (na druhém stupni) dny. Oborové dny má v kompetenci vedoucí oboru. Na začátku 

každého roku si žáci z nabídky volí obor, kterému se celý rok budou věnovat a ke kterému 

budou psát oborovou práci. Na první stupni je tedy možné výuku FG zařadit i do takového 

projektového dne, protože jeho náplň má v kompetenci třídní učitel.  

V tabulkové části ŠVP Školy porozumění na FZŠ Táborská nalezneme kromě 

charakteristiky také informaci, že přesný program je upřesněn v tematických plánech učitelů. 

Na prvním stupni je plánování výuky a sestavování tematických plánů výhradně 

v kompetenci učitelů daných ročníků. Finanční gramotnost může být tedy zařazována do 

výuky buď prostřednictvím témat z tematických plánů, učebnic nebo dalších učiteli 

dostupných publikací, či v rámci projektových dní.  

2.3.2 ZŠ Novoborská 

Základní škola Novoborská na Praze 9 se řídí svým ŠVP (2016) s názvem „Šance 

pro všechny, vždy a ve všem“. „Jako klíčový úkol jsme si vytyčili sladit výuku tematicky, 

přiblížit ji potřebám praktického života a docílit systematicky uceleného vzdělání u každého 

žáka opouštějícího devátý ročník.“  ŠVP je realizován ve třech úrovních – úroveň povinných 

předmětů, úroveň povinně volitelných předmětů a úroveň zájmová. Zejména v rámci 

povinně volitelných předmětů a zájmové úrovně lze zařadit do výuky právě FG.  

Škola každý rok nabízí žákům 7. a 8. ročníku takové povinně volitelné předměty, ve 

kterých se ohlíží za moderními trendy a znalostmi potřebnými v dnešní době. Ze zkušeností 

v posledních letech zařazuje kombinaci Mediální výchovy a Finanční gramotnosti. 

Výuka finanční gramotnosti na prvním stupni této školy je opět v kompetenci 

třídních učitelů. Učitel může pro zařazení FG využít i tzv. projektový týden, který je 

vyhlášen v období, kdy některé třídy jezdí na školu v přírodě. Dále se učiteli na této škole 

také nabízí možnost zařazení FG díky tématům v tematických plánech a v učebnicích.   
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3 Návrh výstupů FG pro 1. stupeň ZŠ 

V této kapitole se věnuji svému návrhu výstupů pro finanční gramotnost. Tyto návrhy 

by mohly být v ideálním případě zařazeny do RVP ZV, pokud by došlo k jeho revizi. Další 

možností využití je zařazení těchto výstupů do ŠVP konkrétní školy. Minimálně je možné 

využít návrhy pro tvorbu tematického plánu učiteli z prvního stupně ZŠ pro výuku některých 

předmětů, především matematiky, prvouky, ale i dalších.  

Každý výstup zde má své kódování a většina také návrh na aktivitu, kterým se dá výstup 

naplnit. Všechny mé návrhy výstupů podléhají současným platným dokumentům upravující 

vzdělávání 1. stupně a také vzdělávání finanční gramotnosti.  

3.1 Seznam výstupů a jejich řazení 

Vstupním dokumentem pro návrh mých výstupů jsou Standardy finanční gramotnosti 

z roku 2017, ze kterých jsem převzala okruhy pro řazení výstupů (viz příloha 1). Pro snazší 

orientaci jsem zvolila vlastní kódování jednotlivých výstupů. Každý můj výstup má svůj 

unikátní kód, který se skládá z čísla, písmene a dalšího čísla. První číslo označuje 

doporučený ročník, ve kterém je možné výstup naplnit, tedy 1., 2., 3., 4. a 5. Písmeno 

označuje okruh a je převzato z počátečního písmene celého názvu okruhu, tedy okruh 

Nakupování a placení je značen písmenem „N“, okruh Hospodaření domácnosti písmenem 

„H“, okruh Přebytek rozpočtu domácnosti písmenem „P“ a okruh Schodek rozpočtu 

domácnosti písmenem „S“. Poslední číslo označuje pořadí výstupu v daném ročníku a 

okruhu. Je částečně v souladu s řazením výstupů ve Standardech FG 2017 a částečně mnou 

upravené.  

1.N.1 Vyjmenuje mince používané v České republice. (dále ČR) 

1.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 20. 

1.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru 

přirozených čísel do 20. 

1.N.4 Zkontroluje položky nákupu podle předem vytvořeného seznamu.  

1.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.   

1.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi.  

1.N.7 Odhadne cenu jednoduchého nákupu.  
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1.N.8 Při nákupu porovnává cenu zboží a odhadne, co je výhodnější.  

1.H.1 Porovnává své potřeby a přání se svými (rodinnými) finančními možnostmi. 

1.H.2 V modelovém textu/situaci/příběhu označí chybné hospodaření.  

1.H.3 Vytvoří jednoduchý nákupní seznam. 

1.H.4 Vyjmenuje rozdíly mezi malým a velkým nákupem.  

1.P.1 Uvede příklady, kdy se setkává s penězi, a jak s nimi nakládá.  

1.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze chce koupit.  

1.S.1 Uvede situace, kdy si potřebuje něco půjčit (knížku, pastelku, peníze). 

1.S.2 Popíše, jakým způsobem si půjčuje (věci, peníze, …). 

1.S.3 Popíše, jaké důsledky mohou nastat při nevrácení půjčeného (věci, peníze). 

 

2.N.1 Vyjmenuje a identifikuje mince a bankovky používané v ČR.  

2.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 100.  

2.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru 

přirozených čísel do 100.  

2.N.4 Převezme doklad za nákup a na něm zkontroluje jednotlivé položky.  

2.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.  

2.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi. 

2.N.7 Spočítá cenu jednoduchého nákupu. 

2.N.8 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti 

na získaných matematických znalostech – malé a velké balení). 

2.H.1 V modelovém textu/situaci/příběhu navrhne řešení chybného hospodaření.  

2.H.2 Vyjmenuje, jaké výdaje musí rodina činit v souvislosti s žákem.  

2.H.3 Rozlišuje příjmy pravidelné a nepravidelné.  

2.H.4 Rozlišuje výdaje zbytné a nezbytné.  

2.H.5 Vytvoří nákupní seznam na 1 týden.  

2.P.1 Uvede výhody spoření.  

2.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze může koupit.  

2.S.1 Uvede situace, kdy si lidé potřebují něco půjčovat (věci, peníze) 

2.S.2 Popíše, jakým způsobem si lidé mohou půjčovat (věci, peníze) 
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2.S.3 Vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčovat.  

 

3.N.1 Platí mincemi a bankovkami ČR v číselném oboru přirozených čísel do 1000.  

3.N.2 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru 

přirozených čísel do 1000.  

3.N.3 Spočítá cenu nákupu (ceny v přirozených číslech).  

3.N.4 Uvede příklad zahraniční měny a rozliší ji od české.  

3.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti 

na získaných matematických znalostech – bonusové zboží zdarma)  

3.H.1 Vyjmenuje několik příjmů a výdajů vlastní/fiktivní rodiny.  

3.H.2 Sestaví jednoduchý týdenní rozpočet vlastní/fiktivní rodiny.  

3.P.1 Navrhne, jak naložit s velkými jednorázovými příjmy.  

3.S.1 Uvede příklady, jak předcházet vzniku dluhů. 

3.S.2 Uvede, jak naložit s velkými jednorázovými výdaji.  

3.S.3 Objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení.  

 

4.N.1 Při placení používá hotové peníze v celé šíři jejich nominální hodnot.  

4.N.2 Uvede rozdíl při placení hotovými a bezhotovostními penězi.  

4.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost.  

4.N.4 Zkontroluje si doklad za nákup (zkontroluje položky i jejich ceny). 

4.N.5 Vyhledá aktuální měnový kurz k zahraniční měně.  

4.N.6 Zaokrouhlí cenu zboží na nejbližší přirozené číslo odpovídající nejmenší 

nominální hodnotě.  

4.N.7 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti 

na získaných matematických znalostech – zlevnění o polovinu, třetinu, 

čtvrtinu, …)  

4.H.1 V modelových situacích rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový 

rozpočet.  

4.H.2 Porovnává příjmy a výdaje vlastní/fiktivní rodiny s příjmy a výdaji jiných/ 

fiktivních rodin.  

4.P.1 Uvede konkrétní příklady, jak spořit.  
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4.S.1 Vyjmenuje výhody, nevýhody a rizika půjček.  

 

5.N.1 Platí bezhotovostními penězi v rámci deskové hry (př. Monopoly). 

5.N.2 Navrhne způsob vyřízení reklamace (chyba ceny na účtence). 

5.N.3 Porovnává ceny zboží v zahraničním a českém obchodě a s ohledem na 

aktuální měnový kurz vysvětlí jejich výhodnost.  

5.N.4 Spočítá přesnou cenu velkého i malého nákupu, výsledek zaokrouhlí.   

5.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti 

na získaných matematických znalostech – důraz na kvalitu zboží)  

5.H.1 Sestaví jednoduchý měsíční rozpočet vlastní/fiktivní rodiny a objektivně 

posoudí jeho vyrovnanost (vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový).   

5.H.2 Uvede možné příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů   

5.P.1 Vyjmenuje výhody a nevýhody uzavírání spoření (př. v bance).  

5.S.1. Uvede konkrétní příklady, jak a kde si půjčit, a posoudí jejich výhodnost.   

 

Uvedené výstupy považuji za kompletní pro celý první stupeň. Jsou navrženy tak, aby 

je bylo možné realizovat v průběhu odpovídajícího školního roku. Některé z výstupů je 

možné zařadit do tematických plánů dalších vyučovacích předmětů, například matematiky, 

prvouky, ale i českého jazyka. Je možné je využít pro přípravu a realizaci projektového 

vyučování.  

Aby tyto výstupy splnily svou funkci, je s nimi potřeba pracovat komplexně. Výstupy 

na sebe totiž logicky navazují. Například v oblasti nakupování a placení není vhodné plnit 

výstup 3.N.1 bez toho, aniž by byly splněny výstupy 1.N.1 a 2.N.1. A naopak na výstup 

3.N.1. navazují výstupy 4.N.1 a 5.N.1.  

Pro jednotlivé výstupy jsem zvolila uvedené unikátní kódování, abych je v další práci 

znovu neopakovala v plném znění. Pro lepší orientaci při čtení diplomové práce je označím 

kurzivou a jejich seznam znovu uvedu příloze 2.   

3.2 Modelové aktivity pro jednotlivé ročníky 

V této kapitole navrhuji konkrétní aktivity, kterými se dají mnou navržené výstupy 

naplnit. K některým výstupům připravím přesný harmonogram s podrobným popisem 
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jednotlivých aktivit, pomůcek a časového odhadu. Za takto rozpracovaným 

harmonogramem uvedu další komentáře, které se k tomuto výstupu vztahují a které jsem si 

uvědomila v průběhu ověřování. U některých výstupů odkážu pouze na literaturu a učebnice, 

ve kterých je již v současné době mnoho typů úloh a aktivit zpracovaných a ze kterých jsem 

čerpala. Zásadním zdrojem pro tvorbu mých aktivit je publikace Petra Jakeše (2011),2 ze 

které jsem převzala nejvíce nápadů.  

U každého ročníku ověřím minimálně jeden výstup v praxi, vyjma prvního ročníku, kde 

rozpracuji a ověřím všechny výstupy.  

3.2.1 Modelové aktivity pro 1. třídu 

Při plnění výstupu 1. N. 1 přijde žák do fyzického kontaktu s hotovými českými 

mincemi. Seznámí se s mincemi v nominální hodnotě 1; 2; 5; 10; 20 a 50 Kč, které jsou 

v současné době platné v České republice. Při manipulaci využívá žák více smyslů, kromě 

zraku i hmat, případně sluch.  

V souvislosti s poznáváním mincí uvádím dvě aktivity strukturované do přípravy na 

vyučovací hodinu.  

 

Aktivita 1 

Cíl: Vyjmenuje mince používané v České republice. (1.N.1, 1.P.1) 

Vyučovací předmět: Prvouka (Lidé kolem nás) / Výtvarná výchova (frotáž)  

Pomůcky: pro každého žáka jedna mince (české aktuální mince, české staré mince, 

zahraniční mince), dle uvážení české bankovky, pro každého žáka pracovní list (viz 

příloha 4) a průklepový papír 

Předpokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Prvotní diskuse o mincích.  

Kdo již držel v ruce peníze? Jaké? Proč? (české mince, české bankovky, zahraniční 

peníze). Čím byly zajímavé? 

5. – 10. minuta: Hygiena a bezpečnost při manipulaci s penězi 

                                                
2 JAKEŠ, Petr. Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. Fortuna, 2011. strana 10.  
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Co se s penězi dělá (platí, šetří) a nedělá? (dávání do úst, zahazování) Co je potřeba 

udělat po držení mincí v rukách? Proč? (umýt si ruce, dodržování hygieny) 

10. – 25. minuta: Manipulace s mincemi 

Dostaneš do ruky minci. Zjistil jsi na své minci něco zajímavého? Prohlédni si ji a 

přemýšlej, zda se s ní dá dnes platit v obchodě v České republice. 

Kdo by se svou mincí nezaplatil? Proč? (je to stará česká mince, je to zahraniční 

mince) Kdo by zaplatil? Jaké máme české mince? (nominální hodnota 

1,2,5,10,20,50) Ukázka platných, ale i neplatných mincí. Pro zajímavost haléře i 

bankovky. 

Odevzdejte své mince. Pojďme vytvořit 2 hromádky mincí. Na jedné straně budou 

aktuálně platné v ČR a na druhé neplatné. (Učitel kontroluje děti při odevzdávání 

mincí) 

25. – 40. minuta: Vyplnění pracovního listu 

Mám pro vás znovu ukázku mince, tentokrát na papíře (ukázka vyfrotážovaných 

mincí na papíře). Čím je tato kresba zajímavá? (plochý papír, lze vidět detaily na 

minci, černobílá) Říkáme jí frotáž.  

Zkusíte si teď udělat frotáž sami. Ta se dělá tak, že vezmu minci, papír a tužku. Pod 

papír položím minci a zajistím, aby se mi pod papírem nehýbala. Začnu přejíždět po 

papíře tužkou. Postupně vidím, jak na papíře vzniká frotáž mince.  

Ty dostaneš pracovní list. Do prvního cvičení udělej frotáž mincí, které jsou 

v současné době v ČR platné. Do druhého těch, které jsou neplatné. Vždy si vezmi 

jednu minci, udělej frotáž a vrať ji. Poté si můžeš vzít další.  

Komu se frotáž povedla? 

40. – 45. minuta: Závěr hodiny 

Kolik máme českých mincí? (šest) Jaké to jsou? (1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč)  

Komentář pro učitele: 

Při realizaci této hodiny je vhodné mít k dispozici reálné pomůcky. Žáci by se měli 

dostat do kontaktu s reálnými mincemi, nestačí pouze papírové makety. Je dobré, když 

má učitel k dispozici nejen aktuální české mince, ale i staré české mince a některé 

zahraniční. 
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Fotografie mnou použitých mincí 

Kvalita papíru, na kterém je vytištěný pracovní list, je důležitá s ohledem na frotáž. 

Tiskový papír způsobí, že mince pod papírem klouže a ne všichni žáci 1. třídy jsou 

dostatečně zruční, aby s ní zvládli pracovat. Proto je vhodnější vytisknout pracovní list 

na měkký papír nebo frotáž provést na průklepový papír, poté vystřihnout a do 

pracovního listu nalepit. 

Při manipulaci s penězi (zvlášť s propůjčenými) je vhodné žákům připomínat jejich 

hodnotu. Mezi diskusí a frotáží by bylo vhodné mince vybrat, zkontrolovat, zda jsou 

všechny a s pomocí žáků rozdělit na dvě hromádky (platné a neplatné). Teprve poté je 

vhodné pokračovat v další aktivitě.  

Žákům by se mělo dostávat více situací, kdy mohou manipulovat s reálnými penězi. 

Pokud tyto situace neposkytuje rodina, měla by je zajistit škola. Je vhodné aktivitu 

číslo 2 zařadit až v další den, aby žáci měli možnost zážitek vstřebat.   

 

Aktivita 2 

Cíl: Po hmatu pozná jednotlivé mince České republiky. 1. N. 1. 

Vyučovací předmět: Prvouka (Lidé kolem nás) / Dramatická výchova (smysly – hmat)  

Pomůcky: 5 pytlíčků, v každém mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč. 

Předpokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Motivace sluchem  

Učitel zachrastí pytlíkem s mincemi. Co může být v pytlíku? (mince) Proč? Podle 

čeho tak usuzujeme? (slyšíme cinkání)  
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5. – 10. minuta: Opakování 1.N.1 

Vyjmenuj české mince (žák řekne a ukáže minci). Čím je mince zvláštní? Jak se liší 

od ostatních? (stříbrná, tenká, vroubkovaná na okrajích, nejmenší, největší, …)   

10. – 20. minuta: Hledání koruny 

Do skupiny podle aktuálního zasedacího pořádku v kruhu, dostanete jeden pytlíček 

s mincemi. Po hmatu v něm zkusíte nalézt korunu. Dej ruku do pytlíčku, osahej vše, 

co v něm je a až si budeš myslet, že máš v ruce korunu, vyndej ji z pytlíčku. Pamatuj 

si, jestli jsi byl úspěšný. Minci vrať zpět pro dalšího spolužáka. Až budete všichni 

hotovi, položte pytlíček před sebe na zem.  

20. – 25. minuta: Reflexe hledání  

Komu se hledání povedlo? Jaký by dal ostatním návod, aby i oni příště korunu našli? 

(Je nejmenší ze všech mincí)  

x. – x. minuta: Další hledání 

Dle času a zaujetí dětí lze přidávat hledání dalších mincí v doporučeném pořadí: 50, 

10, 2, 20 a 5 Kč.  

25. – 30. minuta: Přesah do reality 

Existují situace, kdy je potřeba najít mince po hmatu? (jak platí nevidomí?) 

Komentář pro učitele: 

Pro urychlení času pro samotnou aktivitu hmatu je vhodné využívat efektivní 

rozdělování do skupin ve třídě. Při práci v kruhu se nabízí rozdělení podle usazení dětí.  

Při hledání mincí je vhodné postupovat v následujícím pořadí, protože každá mince 

má svůj specifický znak pro rozlišení hmatem3. Jednokoruna je nejmenší a má vroubky 

na okrajích (80 vroubků). Padesátikoruna je největší a má hladké hrany. Desetikoruna je 

jednou z větších a silnějších mincí a také má na okrajích vroubky (144 vroubků). 

Dvoukoruna je menší, tenký pravidelný jedenáctiboký hranol s hladkými zaoblenými 

hranami. Dvacetikoruna má tvar pravidelného třináctibokého hranolu a je jednou 

z větších silných mincí. Pětikoruna je největší z tenkých mincí a má tvar válce.  

                                                
3 Přesné informace o jednotlivých mincích poskytuje Česká národní banka. Dostupné online 12.3.2019 z 

http://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/  

http://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/
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Pokud se žák již seznámil s českými mincemi, je důležité, aby se seznámil také s principy 

nakupování a placení. Pro naplnění výstupu 1.N.2 lze využít mnoho úloh z učebnic 

matematiky. Pro ilustraci dále uvádím několik příkladů.  

Matematika: pro 1. ročník základní školy, 

2. díl, str. 26, Nakladatelství Fraus 

Matematika 1, 3. díl, str. 111, H-mat 

 

V těchto úlohách by měl mít žák stále možnost manipulace. Zde již postačí papírové 

makety, které jsou dostupné jako příloha mnohých učebnic matematiky. Pro ilustraci uvádím 

příklad z nakladatelství Alter. 

  

Matematika, sešit č. 2, Alter  Cestička do školy, str. 13, Alter 

 

Zajímavý námět pro splnění výstupu 1.N.2. je uveden v učebnici prvouky Alter a je 

možné ho využít pro hru na obchod a diskusi o nakupování a placení.  
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Aktivita 3 

Cíle: Žák vstupuje do role prodavače nebo zákazníka. 1.N.2, 1.N.3, 1.N.4, 1.N.6., 1.N.7, 

1.N.8, 1.H.3 

Vyučovací předměty: Matematika (sčítání a odčítání)/ Prvouka (Lidé kolem nás) / 

Dramatická výchova (vstupování do běžných rolí) 

Pomůcky: Kartičky s připraveným zbožím4, cenovky, papírové makety mincí pro 

obchod, papíry a tužky 

Předpokládaný průběh: 

0. – 15. minuta: Tvorba třídního obchodu.  

 Jaká různá oddělení mohou být v obchodě s potravinami? (mléčné výrobky, 

sladkosti, nápoje,…) 

Jaká oddělení máme v našem třídním obchodě, který tu dnes vidíme? (prohlédnutí 

obchodu a zboží). (ovoce, zelenina, nápoje, mléčné výrobky, sladkosti, pečivo)  

Vytvořte si jednoduchý nákupní seznam pro vaši dopolední svačinu. Odhadněte, 

kolik vaše svačina bude stát korun. Cenu napište na seznam.  

Jak bychom se správně měli chovat v obchodě, když půjdeme za chvíli nakupovat? 

(pozdravit, vybrat zboží, vybírat očima, kontrolovat seznam, zaplatit, překontrolovat 

zboží a účtenku, poděkovat a rozloučit se) 

15. – 23. minuta: Rozdělení rolí 

Rozdělíme se na prodavače a zákazníky. Zákazníci si vezmou tolik peněz, kolik si 

napsali na seznam. Vezmou si libovolné mince. Prodavači si vezmou tužku a každý 

se postaví k libovolnému zboží, které bude vydávat. Pokud k vám přijde zákazník a 

rozhodne se vaše zboží vybrat, napište mu ho na jeho papírek i s cenou. Až budou 

mít zákazníci vybrané všechno zboží, které chtějí koupit, zaplatí u pokladny. (učiteli)  

23. – 35. minuta: Hra na obchod 

Zákazníci nakupují, prodavači pouze píší vybrané zboží na lístečky dětí. Učitel sedí 

u pokladny.   

 

                                                
4 Obrázky byly přejaty z Cestička do školy (Alter 1993) a dále z internetového vyhledávače. Ceny jsou uvedeny 

dle aktuálních letáků různých obchodů s potravinami.  
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35. – 42. minuta: Diskuse 

Co jste si napsali na nákupní seznam? Proč? Jak jste odhadovali cenu? Co jste 

doopravdy koupili? Rozmýšlel se někdo, zda si má některou věc koupit nebo ne? 

Chybí někomu něco ze seznamu? Proč? Koupil si někdo něco navíc? Proč? Stalo se 

vám, že jste u některého zboží přemýšleli, které je výhodnější? U kterého? Pro které 

jste se nakonec rozhodli?  

42. – 45. minuta: Reflexe 

Do jaké míry byl tvůj dnešní nákup nebo prodej úspěšný? Pokud nebyl, zůstaň sedět. 

Pokud to šlo o něco lépe, klekni si, dřepni si nebo stůj. Pokud jsi byl velmi úspěšný, 

stůj a dej ruce nad hlavu. Co se ti nepovedlo (sedí)? Co bys mohl zlepšit (klečí, dřepí, 

stojí)? Co se ti povedlo? (stojí s rukama nad hlavou).  

Komentář pro učitele: 

Tato aktivita je připravena tak, aby se časově vešla do jedné vyučovací hodiny. Pro 

komplexní splnění výstupu 1.N.2 by bylo vhodné zařadit tuto aktivitu do více (alespoň 

dvou) vyučovacích hodin, aby si každý žák mohl vyzkoušet obě role (prodavače i 

zákazníka).  

Dále je nutné zvážit zařazení aktivity v průběhu školního roku. Pokud žáci první třídy 

ještě neovládají psaní písmen a číslic, je možné aktivitu vhodně upravit. Například lze 

ke každému zboží připravit malé kartičky, se kterými prodavači manipulují. Zákazník 

obdrží společně se zbožím účtenku (uvedenou kartičku), kterou předá u pokladny. Další 

možností je prodej pouze jednoho kusu zboží a platba na místě. Způsob nakupování ve 

třídním obchodě je samozřejmě nutné si rozmyslet a dohodnout před zahájením hry a 

v průběhu hry již neměnit pravidla.  

Aktivitu se hrou na obchod lze opakovat v podstatě tolikrát, kolikrát ho třída 

vyžaduje. Podle potřeb ji lze samozřejmě upravit. Například lze odebrat psaní seznamu 

a odhad ceny a přidat skupinovou práci. Pro nákup v obchodě může učitel vymyslet 

podmínky, například za 20Kč nakupte co nejvíce kusů zboží nebo za 20Kč nakupte co 

nejvíce druhů zboží. Lze využít i kreativity žáků, kteří si sami mohou stanovit podmínky.  

Nejdůležitější částí této aktivity je diskuse. Výše uvedené otázky mají směřovat 

k ověření cílů této aktivity, zejména k sestavování seznamu, odhadu ceny a také k 
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výhodnosti zboží. Diskusi lze také nasměřovat na zdravý životní styl (Jak si vybíral 

zboží, které koupíš? Věděl si již dopředu, že některé zboží nekoupíš? Proč?) a na 

záměnnost zboží. I o těchto oblastech je vhodné se žáky diskutovat, protože je využijí 

při výuce ve vyšších ročnících. 

 

Dále lze pro výstup 1.N.2 využít třídní akce mimo školní budovu, kdy se žákovi 

naskytne možnost reálného nakupování a placení. V tomto případě ještě důsledněji dbáme 

na dodržování základních pravidel obchodu (pozdravení, slušné jednání, výběr mincí, 

zkontrolování hotovosti, převzetí účtenky, poděkování a rozloučení). Žákům se snažíme 

nepomáhat a nechat je prožít reálnou situaci. Zařazení tohoto procesu popisuji níže v rámci 

projektového vyučování (aktivita 4), které bude obsahovat více mých výstupů.  

 

Aktivita 4 

Cíle: 1.N.1, 1.N.2, 1.N.3, 1.N.6, 1.N.8, 1.H.1. 

Vyučovací předmět: Prvouka (lidé kolem nás), Výtvarná výchova (kombinace metod 

práce – pastelky, fixy, razítka; rozložení plochy papíru), Český jazyk (psaní, vlastní 

tvorba), Matematika (porovnávání) 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (spolupráce ve skupinách, kontakt 

s cizími lidmi)  

Pomůcky: velká čtvrtka (minimálně A2) pro každou skupinu, razítka, fixy, pastelky 

(výtvarné náčiní), 10 Kč pro každého žáka 

Předpokládaný průběh: 

0. – 15. minuta: Diskuse o obchodech 

Kolem nás se vyskytuje mnoho obchodů. Jaké? Co v nich můžeme koupit? 

(potraviny, lékárna, uzeniny, hračkářství, papírnictví, boty, oblečení, …)  

Jak se říká budově, kde je více různých obchodů najednou? (obchodní dům, centrum, 

středisko) 

15. – 25. minuta: Zadání skupinové práce 

Vaším dnešním úkolem bude vytvořit ve skupině návrh obchodního centra, kde je 

mnoho obchodů u sebe. Nejprve vymyslete alespoň 10 obchodů s různým 
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zaměřením, které ve vašem obchodním centru budou nacházet. Rozvrhněte je po celé 

ploše papíru. Nezapomeňte na to, co ještě v obchodním centru kromě obchodů je. 

Dále vymyslete, jaké zboží budou jednotlivé obchody nabízet. Dejte návrh alespoň 

dvou druhů zboží do každého obchodu. Celou dobu přemýšlejte nad názvem vašeho 

centra. Až bude navrženo zboží, napište i jeho jméno a nakreslete logo. Až bude 

obchodní centrum rozvrženo, výtvarně návrh upravte. Použijte fixy, pastelky, razítka. 

Teprve poté budeme navrhovat cenu jednotlivého zboží. Tu napíšete na lístečky a 

přilepíte je ke zboží. Celý pracovní postup je na tabuli. Nepřeskakujte body a 

případně se přijďte poradit.  

1. 10 různých obchodů 

2. Zboží 

3. Jméno a logo 

4. Výtvarné zpracování 

5. Cena zboží 

25. – 135. minuta: Skupinová práce 

Skupiny samostatně pracují na zadané práci. Učitel obchází skupiny. V polovině této 

aktivity je vhodné zařadit krátkou přestávku.  

135. – 165. minuta: Vzájemná ukázka prací 

Vaše práce je téměř u konce. Vyberte ze své skupiny člena, který váš obchodní dům 

představí ostatním. Řekněte, jak se vaše centrum jmenuje, jaké obchody tam 

nalezneme. Určitě nás upozorněte na různé zajímavosti, kterými by se vaše centrum 

mohlo odlišovat od ostatních.  

165. – 220. minuta: Vycházka do blízkého obchodu. 

Jak se chováme v obchodě? (slušně, pozdravíme, když něco nevím, tak se zeptám, 

dávám pozor, abych něco neshodil, rozloučím se). Máš k dispozici 10 Kč a můžeš si 

cokoliv koupit. Porovnávej ceny, abys měl u pokladny na zaplacení. Až budeš platit, 

popros o účtenku a poděkuj. Zkontroluj si vrácené peníze. Rozluč se.  

220. – 230. minuta: Vyhodnocení 

Co jsi koupil? (lízátko, bonbony) Kolik to stálo? (5, 9, 10 Kč) Měl jsi při nakupování 

nějaké problémy? Jaké? (Hodně drahých věcí, neměl jsem na nákup, málo prostoru, 

trvalo mi dlouho, než jsem si vybral, zapomněl jsem pozdravit, zapomněl jsem si říct 

o účtenku).  
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230. – 240. minuta: Reflexe 

Zhodnoťme celou dnešní práci. Dej ruce za záda, na prstech bude každý teď 

ukazovat počet prstů podle toho, jak se mu práce dařila. 5 prstů znamená, že to šlo 

bez problémů, 3 prsty tak napůl a 1 nebo 0 prstů, že se práce vůbec nedařila.  

Jak probíhala vaše spolupráce ve skupině? (měl každý nějaký úkol, byl někdo 

vedoucí, hádali jste se?)  

Jak se dařilo vymyslet název obchodního centra?  

Kolik práce jsi udělal ty sám?  

Povedlo se ti v obchodě vybrat zboží, které jsi mohl zaplatit?  

Jsi spokojený s průběhem placení a rozhovoru s pokladní?  

Kdybys měl celkově zhodnotit dnešní práci, kolik prstů ukážeš?  

(K jednotlivým otázkám se učitel doptává, jestli k tomu někdo chce něco říct. Lze 

také udělat reflexi po jednotlivých skupinách, nebo každému dát prostor k mluvení, 

aby se vyjádřil ke své dnešní práci.  

Komentář pro učitele: 

  Tuto aktivitu si může učitel modifikovat dle svého uvážení. Výše navržená aktivita 

počítá pouze s přípravou výtvarných pomůcek. Cílem nemusí být návrh obchodního 

centra, ale také malého obchůdku s potravinami. V tom případě je vhodné s dětmi 

zopakovat, jaká oddělení v obchodě s potravinami můžeme nalézt a co všechno by si 

chtěl zákazník v tomto typu obchodu koupit. Pro tvorbu reálných cen je možné přinést 

letáky reálných obchodů s potravinami (ty využívá i aktivita 5). Lze také vytvořit jeden 

třídní obchod a využít ho následně pro aktivitu 3 (viz výše). Při tvorbě třídního obchodu 

je nutné zvážit počet skupin a učitel musí předem vymyslet, jaká oddělení v obchodě 

budou. Poté odpadne pro děti vymýšlení názvu obchodu a loga. Mohou ale navrhnout 

více zboží. Opět lze využít nabídku z letáků pro tvorbu ceny zboží.  

Při realizaci této aktivity je důležité promyslet rozložení skupin. Je vhodné děti do 

skupin rozřadit již před začátkem projektového dne, aby se mohly připravit na společnou 

skupinovou práci. Je nutné počítat s tím, že pro některé skupiny bude skupinová práce 

problémem a nebudou kvalitně pracovat na zadaném úkolu. I to je ale jeden z cílů 

projektového vyučování.  
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Před realizací vycházky do obchodu je vhodné předem prozkoumat cílový obchod 

s potravinami a podle nabídky zboží žákům přizpůsobit částku, kterou smějí v obchodě 

utratit. Při samotném nakupování není dobré spěchat a žáky popohánět ve vybírání. 

Zvolenou částku musí žák porovnat se svými potřebami a přáními a finančními 

možnostmi. Je vhodné, aby v obchodě bylo více druhů zboží, které žákům vyhovuje po 

obou stránkách (mají peníze a věc si chtějí koupit).  

 

V okruhu Nakupování a placení zbývají ještě výstupy 1.N.3, 1.N.4 a 1.N.6. Všechny tyto 

výstupy jsou již nějakým způsobem zpracovány v různých učebnicích matematiky nebo je 

lze naplnit výše nebo níže uvedenými aktivitami.  

Kontrolovat hotovost (1.N.3) může žák při  hře na obchod (aktivita 3), při nakupování 

na školním výletě, na vycházce (aktivita 4) nebo ve slovních úlohách.  

 

Matematika, sešit č. 2, str. 14, Alter 

Porovnávat obsah peněženky s českými mincemi (1.N.5) může žák se spolužáky na 

třídním výletě nebo na vycházce do obchodu. Opět se ve většině učebnic vyskytuje několik 

úloh stejného typu. Na obrázku je vždy konečný počet mincí s různými nominálními 

hodnotami, úkolem žáků je určit výši hotovosti. Tento typ úlohy má většina nakladatelství 

různě vizuálně zpracován. Liší se grafikou a vztahem k realitě.  

  

Matematika, sešit č. 2, str. 21, Alter   Matematika, sešit č. 3, str. 6, Alter 
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Matematika: pro 1. ročník   Matematika 1, 3. díl, str. 109, H-mat 

základní školy, 2. díl, str. 50,  

Nakladatelství Fraus 

 

Dalším typem úloh, který se vyskytuje v hojné míře ve většině učebnice, je rozhodnutí, 

jakým způsobem žák zaplatí stanovenou cenu. Některá úloha umožňuje řešení dle vlastní 

volby, některá je cíleně zaměřená na hledání více nebo všech řešení. Navrhnout vlastní 

způsoby placení může žák i při vycházce do obchodu, při hře na obchod nebo v následujících 

úlohách z učebnic matematiky. 

  

Matematika, sešit č. 2, str. 2, Alter Matematika: pro 1. ročník základní školy, 2. 

díl, str. 41, Nakladatelství Fraus 
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Matematika: pro 1. ročník základní 

školy, 2. díl, str. 44, Nakladatelství 

Fraus 

Matematika: pro 1. ročník základní 

školy, 2. díl, str. 60, Nakladatelství 

Fraus 

 

Okruh hospodaření domácnosti nabízí většina učebnic prvouky pro 1. ročník. Pro ověření 

mých výstupů jsem použila učebnici prvouky z Nakladatelství Fraus (2007), která se mi zdá 

pro tento záměr nejvhodnější. Její kapitoly Jak hospodařit s kapesným, V obchodě a Co 

potřebujeme nakoupit5 z oblasti Lidé kolem nás se velmi dobře prolínají s mými výstupy 

1.H.1, 1.H.4, 1.P.1, 1.P.2, 1.S.1, 1.S.2 a 1.S.3. Náměty na výuku jsem čerpala také z příručky 

pro učitele k této učebnici6.  

Při práci s učebnicí jsem se nejprve znovu zaměřila na 

diskusi o zkušenostech s penězi. (Kdo již v ruce držel peníze? 

Proč? Co s nimi udělal? Co si nejčastěji za ně kupuje? Je tu 

někdo, kdo si spoří? Co by sis chtěl/a jednou koupit?) Nejčastěji 

se děti setkávají s placením při nákupu potravin, ale znají i jiné 

obchody. (Jaké znáš obchody? Co se v nich dá nakoupit?) Při 

běžném nákupu si děti všímají uspořádání zboží. (Jaké uličky 

v obchodě nalezneš? Víš, kde hledat mléčné výrobky? Co tam 

všechno patří?) Při této diskusi se lze dále dětí ptát, jaké věci je 

třeba kupovat každý den a které jen jednou za týden, případně jednou měsíčně. (Proč pečivo 

                                                
5 Prvouka: pro 1. ročník základní školy. Str. 35 – 37 Nakladatelství Fraus.  

6 Prvouka: pro 1. ročník základní školy. Příručka učitele. Sr. 58 – 60. Nakladatelství Fraus.  



 

 

32 

 

kupujeme každý den? Které výrobky kupujeme méně často? Proč?) Zde se nabízí vhodné 

zařazení domácího úkolu, který děti plní s rodiči.7  

Při diskusi o různých obchodech je důležité zmínit, že existují obchody s podobnou 

nabídkou zboží, ale s jiným názvem. Lze využít následující aktivitu, která vede ke splnění 

výstupů 1.H.3, 1.N.7 a okrajově také k 1.N.8.  

 

Aktivita 5 

Cíle: Porovná nabídku potravin v letácích z různých obchodů. Vytvoří návrh nákupu na 

dopolední zdravou svačinu. Odhadne, zda by zaplatil dvacetikorunou. 1.H.3, 1.N.7, 

1.N.8.  

Vyučovací předměty: Prvouka (Lidé kolem nás, Člověk a zdraví) /Výtvarná výchova 

(stříhání, lepení, využití plochy papíru).  

Pomůcky: letáky s nabídkou potravin, papír A5 pro každého žáka, 1 x čtvrtka A2, nůžky, 

lepidlo, pastelky, fixy 

Předpokládaný průběh: 

0. – 7. minuta: Diskuse nad letáky  

Z kterého obchodu s potravinami si přinesl? (Lidl, Albert, Billa, Kaufland, Tesco…). 

Co v letáku všechno můžeš najít? Jak je to v něm rozčleněno?  

7. – 35. minuta: Tvorba seznamu pro nákup zdravé svačiny 

Tvým úkolem je vytvořit seznam, co by sis v letáku vybral ke zdravé svačině. Ale 

pozor! Na nákup máš pouze 20 Kč. Zboží nalezni a vystřihni i s cenou. Papír podepiš. 

Překontroluj si, že bys opravdu měl na zaplacení.  

35. – 40. minuta: Vyhodnocení úspěšné práce 

Pojďme vystavit naše práce. Dívej se ke spolužákům, jestli by si koupili zdravou 

svačinu za 20Kč. Našel někdo nějaké zboží, které u něj v letáku stálo více nebo 

méně? Najedli by se všichni? Splnili i všichni zadání se zdravou svačinou?  

40. – 45. minuta: Reflexe 

Podařilo se ti nakoupit? Proč ano? Proč ne? 

45. – 90. minuta: Tvorba velkého plakátu Co bychom si koupili ke svačině za 20 Kč? 

                                                
7 Prvouka: pro 1. ročník základní školy, Fraus 2007, str. 37.  
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Zde jsou pouze úspěšné práce, tedy toho, kdo by si opravdu svačinu koupil. Pojďme 

nalepit naše malé práce na velký plakát. Můžeme ho i výtvarně dozdobit. Naše práce 

pak bude vystavena pro celou školu.  

Komentář pro učitele 

Pro tuto aktivitu je nutné zajistit různé letáky obchodů s potravinami. Sehnání těchto 

pomůcek lze nechat na žácích, kteří si je mohou přinést z domova.  

Při práci s letáky se žáci dostanou do kontaktu s cenami v desetinných číslech, 

kterým mohou rozumět jen vyspělejší žáci. Při kontrole splněného úkolu je nutné toto 

zohlednit a na závěrečnou výstavu úspěšných prací dát i ty plakátky, kde žáci počítali 

pouze s cenami v celých číslech.  

Aktivitu může učitel využít pro přechod k výuce o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu.  

 

Výše jsem uvedla, že výstupy se často prolínají s tematickými plány některých předmětů, 

zejména matematiky a prvouky. Některé z mých výstupů lze propojit i s výukou výtvarné 

výchovy a světu práce, protože závěrečný produkt aktivity potřebuje vhodné vizuální 

zpracování. Výstup 1.H.2 lze naopak propojit se čtením (čtenářskou gramotností) a 

dramatickou výchovou.  

 

Aktivita 6 

Cíle: Pozorně naslouchá předčítanému textu. Seřadí obrázky podle dějové posloupnosti. 

Pantomimicky předvede nehospodárné chování postavy z příběhu. 1.H.2.  

Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura (poslech textu, odpověď na obrázky, 

řazení obrázků) / Dramatická výchova (pantomima) / Prvouka (Lidé kolem nás) 

Pomůcky: Text příběhu (příloha 5)8, obrázky ve správném pořadí (příloha 6), sada 

nastříhaných obrázků do každé skupiny (4-6x) 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Asociace pomocí obrázků 

                                                
8 Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. Fortuna, 2011. Strana 33.   
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Dnes vám během dne přečtu příběh, který je možné vyprávět podle připravených 

obrázků. Co na jednotlivých obrázcích vidíte? (pán spěchá do práce, vchod do bytu, 

lampa s knihou, ….)  

Zkusil by někdo z vás vyprávět tento příběh podle obrázků?   

Zapamatujte si, jak jdou obrázky za sebou.  

x. – x. minuta: Jiná činnost 

Pauza minimálně jedné vyučovací hodiny.  

10. – 25. minuta: Uspořádání obrázků ve skupinách 

Do skupiny dostanete rozstřihané obrázky, které jste viděli předcházející hodinu. 

Uspořádejte je do správného pořadí. Který obrázek je jako první? Druhý, třetí, … .   

25. – 40. minuta: Čtení příběhu a otázky.  

Pozorně poslouchej příběh o Karlovi. (učitel přečte příběh) O kom a čem příběh byl? 

Co můžeme říct o Karlovi? (chodí do práce, má rád koupání, neví, na co má chuť, 

všude svítí, pouští si televizi i počítač najednou, neumí vařit) Jak se chová Karel? 

(zbytečně utrácí) 

x. – x. minuta: Jiná činnost 

Pauza minimálně jedné přestávky mezi vyučovacími hodinami.  

40. – 45. minuta: Opakování pantomimy 

Co je to pantomima? (předvádění rukama a nohama a nemůžeme mluvit, snažíme se, 

aby spolužáci uhádli, co předvádíme) 

45. – 60. minuta: Scénky o Karlovi 

Zamyslete se, kdy v textu Karel zbytečně utrácí. Zkuste tuto situaci pantomimicky 

předvést. Kdo bude vědět, postaví se před třídu a zkusí předvést. Ostatní budou hádat, 

které místo z příběhu spolužák předváděl.  

60. – 85. minuta: Závěr z příběhu  

Znáš ze svého okolí někoho, kdo se chová jako Karel? Koho? Co dělá? Víš, co by 

měl dělat, aby ušetřil?  

Komentář pro učitele: 

Tuto aktivitu je možné provádět v jednom dni, ale po částech v různých vyučovacích 

hodinách. Mezi některými částmi aktivity jsou doporučené přestávky, které slouží 

k propojení jednotlivých cílů aktivity (k uchopení příběhu, pochopení některých 
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souvislostí, trénování paměti žáků). Části spojené se čtenářskou gramotností je příhodné 

provést v hodinách českého jazyka. Předvádění pantomimy naopak v hodině dramatické 

výchovy.  

Pantomimické ztvárnění lze žákům zadat do malých skupin. Předpokládá se, že žáci 

již mají větší zkušenosti s pantomimou i se skupinovou prací, neboť je to značně náročné.  

 

3.2.2 Modelové aktivity pro 2. třídu 

Téměř každý výstup druhého ročníku víceméně prohlubuje a mírně rozšiřuje výstup 

ročníku prvního. Například výstup 2.N.1. přímo navazuje na 1.N.1. Žák se opět dostane do 

fyzického kontaktu s hotovými českými mincemi, ale nově také s bankovkami. Kromě 

manipulace, ve které žák využívá své smysly, je vhodné, aby se dozvěděl o ochranných 

prvcích bankovek. Pro výklad této problematiky lze využít publikaci Petra Šulce.9 Zařazení 

tohoto výstupu do výuky popisuji níže v aktivitě číslo 7.  

Aktivita 7 

Cíle: 2.N.1. Vyjmenuje některé ochranné a specifické prvky českých platných bankovek.  

Vyučovací předměty: Prvouka (Lidé kolem nás)/ Dramatická výchova (smysly) /  

Pomůcky: české platné mince pro každou skupinu (3 děti ve skupině), bankovky od 

každé nominální hodnoty 1x, ke každé bankovce na lístečkách nastříhané názvy 

ochranných a specifických prvků, pracovní listy10, ukázka jedné bankovky i s popisem 

ochranných prvků a kde je najít 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Opakování 1.N.1 

Do skupiny (3 děti) dostanete pytlíček. Pomocí hmatu zkuste poznat, co skrývá. 

(mince)  

Vyberte jednoho člena skupiny, který sáhne do pytlíčku, vybere jednu minci a podle 

hmatu ji popíše ostatním. Teprve poté, co všichni ze skupiny zkusí uhodnout, kterou 

                                                
9 ŠULC, Petr. Naučme se hospodařit: finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ, strany 7 – 9.  

10 Fotografie českých platných bankovek, dostupné online 16. března 2019: 

http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/100_kc.html  

http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/100_kc.html
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minci drží, může ji vytáhnout z pytlíčku a všem ve skupině ukázat. Pamatujte si, zda 

jste byli úspěšní. Minci nechte mimo pytlíček. Střídejte se. Až budete mít všechny 

mince venku, přihlaste se.   

Která skupina uhodla všech 6, 5, …1 minci? Byl tu někdo, kdo neuhodl žádnou 

minci?  

10. – 20. minuta: Ukázka bankovek 

Stejně jako má každá mince své specifické znaky, tak i každá bankovka se od té druhé 

něčím liší. Pozorně si je prohlédni.  

Dokážeš už teď nalézt nějaké rozdíly? (barva, osobnost, hodnota, znaky).  

Věděl bys, co mají všechny bankovky společné? (ochranné prvky) 

Proč si myslíte, že bylo nutné bankovky zabezpečit ochrannými prvky? (proti 

kopírování/padělání) 

Ukázka ochranných a specifických prvků učitelem.  

20. – 32. minuta: Přiřazování ochranných prvků 

Každá bankovka zde má svůj pracovní list. Prozatím je na ní pouze její obrázek a 

prázdná tabulka. Každý z vás dostane jeden lísteček s nápisem specifického nebo 

ochranného prvku. Vaším úkolem je ho správně přiřadit k jedné bankovce.  

32. – 40. minuta: Kontrola 

Pojďme zkontrolovat, že máme informace o bankovkách správně doplněné. 

Co všechno máme přiřazeno ke stokoruně? Je to vše dobře? Chybí ještě nějaký znak?   

40. – 45. minuta: Závěr hodiny 

Jaký je rozdíl mezi mincí a bankovkou? Jaké máme platné české bankovky? Dokážeš 

vyjmenovat některé ochranné prvky na bankovkách? Proč si myslíš, že na 

bankovkách jsou zrovna tyto české osobnosti? (5) 

Komentář pro učitele:  

Opět je vhodné do výuky přinést reálné pomůcky, tedy české platné mince i 

bankovky. Oproti prvnímu ročníku je zde mnohem důležitější hodnota peněz a vztah 

k propůjčeným věcem. Je pravděpodobné, že se někteří žáci nikdy nesetkali 
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s bankovkami v nominální hodnotě 500 Kč a výše. Záleží na učiteli, zda žákům 

bankovky půjčí do ruky k opatrné manipulaci.  

Je vhodné zařadit diskusi týkající se množství peněz, které nosíme v peněženkách. 

Kolik je vhodné, aby měl u sebe tvůj spolužák, matka, otec nebo starší sourozenec peněz?  

Mluvíme o hodnotě vlastních věcí a kontrolu nad svým majetkem (nikdy do školy 

nenosím větší obnos peněz, hlídám si své věci)  

Další práce v této aktivitě vyžaduje zejména připravenost učitele. A to nejen 

z hlediska finanční gramotnosti, ale také z hlediska dalších pomůcek.  

 

V celém okruhu Nakupování a placení se dále prohlubují dovednosti z prvního ročníku, 

ale zvyšuje se například definiční obor čísel, ve kterém se žáci pohybují. Na konci 2. ročníku 

by měl být žák schopen splnit všechny výstupy v tomto okruhu v oboru přirozených čísel do 

100.  

Nabízejí se stejné možnosti jako v prvním ročníku, tedy vycházky do obchodu, třídní 

akce, kde žák zažije reálné placení svými mincemi, hry na obchod. Žáky necháváme prožít 

co nejreálnější situaci a důsledně kontrolujeme správné zásady nakupování a placení 

(pozdravení, výběr zboží, rozhovor s pokladní, placení, kontrola vrácené hotovosti, účtenka, 

rozloučení). Výstupy 2.N.2 a 2.N.3 jsou dále podporovány řadou úloh ve většině učebnic 

matematiky. Níže uvádím dva konkrétní příklady, jeden z nakladatelství Alter a 

Nakladatelství Fraus.  

2.N.2 – Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 100.  

 

Matematika: pro 2. ročník základní školy, 2. díl, str. 13, Nakladatelství Fraus 
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Matematika, sešit č. 5, strana 10, Alter 

2.N.3. – Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru 

přirozených čísel do 100.  

 

Matematika: pro 2. ročník základní školy, 2. díl, str. 52, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika, sešit č. 5, str. 17, Alter 

 

Díky prohlubování matematických znalostí žáků se ve druhém ročníku posouvá 

problematika s odhadem ceny nákupu na přesné spočítání ceny nákupu (2.N.7) a také na 

určení výhodnosti zboží (2.N.8). Žák dokáže na základě svých zkušeností a odhadů z prvního 
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ročníku již vysvětlit, které zboží je výhodnější a proč. Zaměřuji se zde na jednoduché 

matematické operace (žák má zkušenosti s polovinami a třetinami v procesu a při 

manipulaci, dále také se spravedlivým rozdělováním). Porovnání výhodnosti by se mělo 

zaměřovat na velká balení, kdy žák vysvětlí a početně doloží, zda je výhodnější koupě více 

malých balení nebo jednoho velkého balení. Opět můžeme využít kartičky ze hry na obchod 

z prvního ročníku (viz přílohy 7 a 8)), na kterých se nachází hned několik zboží pro 

porovnávání výhodnosti (coca-cola 0,5 litru a 1,5 litru nebo trojhránky 2ks a balení 8ks) 

Níže uvedená aktivita propojuje více cílů finanční gramotnosti, ale také slouží jako 

propedeutika násobilky. Lze opět využít pro přípravu projektového dne.   

 

Aktivita 8  

Cíle: 2.N.4, 2.N.7, 2.N.8. Seznamuje se s pracovním postupem a receptem. Zaznamená, 

kolik surovin potřebuje na 1, 2, …n moučníků 

Vyučovací předměty: Literární výchova (pracovní postup, recept)/ Matematika 

(propedeutika násobilky, sčítání a odčítání do 100) 

Pomůcky: upečený moučník, recept na moučník, tabulky pro doplnění počtu surovin na 

moučník pro každou skupinu, celkový seznam surovin pro nákup, nákupní seznamy pro 

jednotlivé skupiny, letáky různých obchodů s potravinami, lepidlo, peníze, kuchyň a její 

vybavení, zástěry 

Přepokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Motivace 

Na ochutnání jsem vám přinesla kakaový moučník.  Na kolik dílů ho budeme muset 

rozkrájet? (počet přítomných žáků ve třídě, zahrnutí učitele mezi ochutnavače, 

poukaz na chybějící žáky, spravedlivé dělení) Bude vám to stačit na svačinu? (velmi 

malý kousek pro každého) Pro kolik žáků by tento 1 celý moučník stačil ke svačině?  

Dali byste si ještě? Tak si ho pojďme společně upéct.  

Kolik moučníků tedy uděláme dnes, aby každý dostal dostatečně velký kousek?  

10. – 15. minuta: Rozdělení do skupin 

Na základě zkušeností vybere učitel vhodnou metodu pro rozdělení žáků do efektivně 

pracujících skupin po 4 žácích.  
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15. – 30. minuta: Pracovní postup pro výrobu 1 moučníku 

Řeknu vám, jak jsem moučník vyráběla a co jsem na to všechno potřebovala. Vše si 

dobře zapamatujte. Můžete si vzít i papír a tužku a psát si poznámky.  

Co všechno tedy potřebujeme? (učitel čte recept, žáci nebo učitel postupně zapisují 

suroviny i jejich množství na tabuli do předem připravené tabulky) 

Můžete si jít koupit tyto suroviny? Lze v obchodě koupit 10 dkg mouky nebo 

1 vajíčko? (ne, některé suroviny se prodávají na konkrétní množství, mouka např. po 

1 kg)   

30. – 45. minuta: Počítání surovin na moučníky: 

Do skupiny dostanete tabulku s jednotlivými surovinami. Napište do ní, kolik jich 

potřebujeme na výrobu 1 moučníku (reprodukce slyšeného a toho, co je zapsáno na 

tabuli).  

Kolik surovin budete potřebovat na 2 moučníky? Kolik na 3, 4, 5, 6, …? Co 

kdybychom moučník pekli pro více tříd a dělali jich třeba 20? Každá skupina dostane 

k vyplnění pouze 1 sloupec tabulky.  

45. – 60. minuta: Kontrola společného seznamu a rozdělení položek k nákupu 

Pojďme zkontrolovat naše výsledky v tabulkách. Máme je správně? Kolik moučníků 

budeme dnes jako třída péct? (př. 6). Jaký sloupec tabulky budeme tedy sledovat? 

(tam kde je nadpis 6 moučníků).  

Jaké suroviny a kolik jich potřebujeme? Pojďme si rozdělit, kdo co nakoupí. Každá 

skupina si napíše svůj nákupní seznam podle toho, co teď dohodneme.  

60. – 75. minuta: Odhad ceny a práce s letáky 

Ve skupině si znovu přečtěte váš nákupní seznam. Podívejte se na všechny své 

položky a zamyslete se, kolik váš nákup asi bude stát. Odhad ceny napište na seznam. 

Poté si vezměte letáky z obchodů, nalezněte zboží, které potřebujete nakoupit, 

vystřihněte je i s cenou a nalepte k seznamu. Spočítejte skutečnou cenu vašeho 

nákupu. Porovnejte s vaším odhadem.  

75. – 90. minuta: Diskuse nad zbožím 

Každá skupina představí svoji práci. Kolik položek má za úkol koupit? Jaký je její 

odhad ceny? Co zjistila při hledání v letácích? Jaká bude pravděpodobná cena jejího 

nákupu?  
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90. – 150. minuta: Vycházka do obchodu 

Přesuneme se teď k obchodu, kde podle vašeho nákupního seznamu nakoupíte. Před 

obchodem vám dám i peníze. V obchodě půjdete pouze se svojí skupinou a hledáte 

pouze vaše zboží na seznamu. Pokud si nevíte rady, zeptáte se někoho dospělého 

v obchodě. Potkáme se u pokladny, kde společně zkontrolujeme, že jste na nic 

nezapomněli. U pokladny zaplatíte již sami. Na co nesmíte zapomenout? (slušné 

chování, překontrolovat hotovost, účtenka) 

Přechod k obchodu. Nákup v obchodě, kde učitel kontroluje žáky před vstupem 

k pokladně. Učitel dále dbá na bezpečné uskladnění surovin (například, aby se 

nerozbila vajíčka). Po nákupu učitel vybere od žáků účtenky a zbylé peníze. Návrat 

do školy.  

150. – 170. minuta: Sdílení zážitků 

Byl nákup úspěšný? Proč ano, proč ne? Stalo se vám při nakupování něco, o co byste 

se chtěli podělit se spolužáky?  

Nakoupili jste vše ze seznamu? Měl někdo s hledáním surovin problém? Proč?  

Váhal někdo, které zboží je výhodnější? Lišila se někomu cena jeho zboží oproti 

tomu, co jste našli předtím v letácích? Jak se lišila nakonec cena nákupu?  

Měla nějaká skupina zajímavé zkušenosti u pokladny? Stalo se některé skupině, že jí 

nestačily peníze? Jak problém vyřešila?  

170. – 190. minuta: Reflexe 

Co vám v dnešním dni dělalo nejmenší potíže? Co naopak největší? 

190. – xx. minuta: Pečení moučníku 

Dle náročnosti receptu a vybavení školní kuchyňky se pustíme do pečení moučníku.  

Komentář pro učitele 

Je vhodné promyslet zařazení této aktivity s ohledem na průběh školního roku a 

konkrétní třídu. Jednotlivé bloky této aktivity lze totiž ve výuce zařadit postupně a 

nikoliv celistvě v jednom dni. Například úlohu s moučníkem pro propedeutiku 

násobilky uvádí i učebnice z Nakladatelství Fraus nebo učebnice z nakladatelství H-

mat, s.r.o.  Pro potřebu této aktivity je nutné recept vyzkoušet a upravit pro žáky tak, 

aby se moučník povedl.   
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Matematika: pro 2. ročník základní školy, 1. díl, str. 46, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika 2, 2. díl, str. 54, H-mat 

 

V případě využití této aktivity pro projektové vyučování musí učitel zvolit takový 

recept, se kterým má zkušenosti a který je vhodný pro žáky druhého ročníku. Lze využít 

různé akce v průběhu školního roku (Vánoce, Velikonoce, karneval, táborák nebo 

posezení s rodiči, přespání ve škole).  

Z předpokládaného průběhu aktivity vyplývá, že sami žáci přijdou s myšlenkou, že 

není finančně výhodné, aby každá skupina nakupovala suroviny pro výrobu 1 moučníku. 

Proto vytvoří seznam pro výrobu všech moučníků ve třídě, napíší potřebné suroviny a 

ty si ve skupinách rozdělí tak, aby každá skupina nakoupila něco jiného. Pokud tato 

myšlenka nezazní od samotných žáků, je dobré položit vhodnou otázku, která je k ní 

přivede. Samozřejmě žákům sdělíme, že nakoupené zboží opět rozdělíme tak, aby každá 

skupina mohla vyrobit svůj vlastní moučník.  
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Aktivita umožňuje učiteli individualizaci práce pro jednotlivé skupiny. Pokud při 

rozdělení vznikne skupina, ve které žáci bezpečně ovládají principy násobilky, mohou 

dostat k řešení náročnější sloupce tabulky. Naopak skupina ze slabých žáků bude 

vyplňovat pouze jednodušší sloupce tabulky. Kontrola správnosti vyplyne automaticky 

při vlastním pečení moučníku. U některé suroviny mohou zjistit, že ji nakoupili málo a 

musí znovu do obchodu, u některé moc a zbytečně jim zbyde.  

Pro tvorbu seznamu, spočítání nákupu a vycházku do obchodu nemusí sloužit pouze 

suroviny na recept, ale například výtvarné potřeby na nějaký výrobek. Aktivita bude 

vypadat obdobně. Místo receptu učitel sdělí pracovní postup výrobku, žáci si napíší, 

jaký materiál potřebují koupit na jeho tvorbu. Samozřejmě je nutné změnit zaměření 

letáků a také zvolit vhodný obchod pro vycházku.  

 

Dále se v učebnicích druhého ročníku objevují úlohy, které vedou nejen ke splnění 

výstupu 2.N.5., ale také k propedeutice rovnic, kombinatoriky a hledání společného 

násobku. Při výuce matematiky na druhém stupni základních škol lze tyto úlohy využít pro 

zpětné modelování slabších žákům. 

  

Matematika: pro 2. ročník základní školy, 2. díl, strana 43, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika: pro 2. ročník základní školy, 3. díl, str. 15, Nakladatelství Fraus 
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Matematika: pro 2. ročník základní školy, 3. díl, str. 19, Nakladatelství Fraus 

 

Posledním výstupem v okruhu nakupování a placení je výstup 2.N.6, který je opět hojně 

zastoupen ve většině učebnic matematiky. Níže uvádím úlohy z učebnice Nakladatelství 

Fraus.  

 

Matematika: pro 2. ročník základní 

školy, 1. díl, str. 20, Nakladatelství 

Fraus 

Matematika: pro 2. ročník základní 

školy, 1. díl, str. 43, Nakladatelství Fraus 

 

V prvním ročníku se žák setkal s chybným hospodařením domácnosti pomocí textu. Ve 

druhém ročníku zařazuji text znovu a žák tentokrát zkouší navrhnout řešení, jak chyby 

odstranit. Metody práce navrhuji v aktivitě níže.  

 

Aktivita 9 

Cíle: 2.H.1. Vstupuje do jednoduchých rolí a správně v nich jedná. Čte text 

s porozuměním. Převypráví čtený text vlastními slovy.  

Vyučovací předměty: Literární výchova (čtení s porozuměním) / Prvouka (Lidé kolem 

nás) / Dramatická výchova (vstupování do rolí)  
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Pomůcky: část textu pro každého (rozdělení do 3 skupin podle textu v příloze 5: 

1. skupina - Karel Polák se vrací … se rozhodne pro hranolky a maso. 2. Suroviny si 

vyndá na … práce od ruky, pustí si v kuchyni rádio. 3. skupina: V tu chvíli si vzpomene, 

že … si chutnat, Karle!)  

Přepokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Úvodní brainstorming 

Viděl jsi někdy někoho, kdo zbytečně utrácí? Koho? Kdy? Co bys mu poradil, aby 

ušetřil.  

10. – 15. minuta: Čtení textu 

Dostaneš do ruky část textu o Karlu Polákovi. Text si přečti a zkus podtrhnout místa, 

kde si myslíš, že Karel zbytečně utrácí.  

15. – 25. minuta: Skupinová práce 

Vytvořte trojice tak, abyste společně sestavili celý příběh o Karlu Polákovi. Ve 

skupině nejprve převyprávějte ostatním, o čem byla vaše část textu. Poté zkuste text 

sestavit tak, aby dával smysluplný příběh. Společně se pobavte o tom, kdy Karel 

Polák zbytečně utrácí.  

25. – 32. minuta: Návrh řešení pro Karla 

Vaším úkolem je navrhnout řešení pro Karla, aby zbytečně neutrácel. Nalezněte 

v textu jedno místo, které zkusíte sehrát. Druhá scénka navrhne řešení, jak by se 

Karel měl v té samé situace zachovat, aby zbytečně neutrácel. Obě scénky poté 

zahrajete a třída bude hádat, která scénka ukazuje správné Karlovo hospodaření a 

která špatné.  

32. – 42. minuta: Sehrání scének a průběžná diskuse 

Skupiny postupně sehrají jednotlivé scénky a třída vysvětluje, kde bylo správné a kde 

špatné Karlovo hospodaření.  

42. – 45. minuta: Závěry z příběhu 

Vezmi si ponaučení z Karlova chování. Co bys mohl změnit ty ve svém chování, 

abys méně utrácel?  

Komentář pro učitele:  

Aktivita je propojena se čtenářskou gramotností a je nutné, aby učitel dobře odhadl 

čtenářské dovednosti žáků. Dle toho musí přizpůsobit čas dané aktivity. Celý text je 
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rozdělený do tří nerovnoměrných částí. Učitel může toto rozdělení využít a každému 

žákovi přidělit text na základě jeho čtenářské úrovně.   

 

Díky textu o Karlovi se žákovi nabízí možnost diskutovat o hospodaření fiktivní 

domácnosti a porovnávat ho s hospodařením vlastním a vlastní rodiny. Je nutné v této oblasti 

ctít určitý kodex, protože ne všechny rodiny ochotné sdílet, jak hospodaří a v budoucnu 

nebudou chtít spolupracovat při vypracovávání domácích úkolů na téma finance. Je nutné 

nabídnout těmto znevýhodněným žákům možnost, jak podobné úkoly splnit. Například 

vymyšlením fiktivní rodiny.  

Někteří žáci přijdou již s myšlenkou vlastního kapesného a mají potřebu se bavit o 

svých/fiktivních výdajích a příjmech. Návrhy, jak vést diskuse ohledně výdajů, příjmů, 

spoření a půjčování, jsou uvedeny v aktivitách číslo 10 a 11 níže.  

 

Aktivita 10 

Cíle: 2.P.1, 2.P.2, 2.S.1, 2.S.2., 2.S.3 

Vyučovací předměty: Prvouka (Lidé kolem nás) / Výtvarná výchova (stříhání, lepení)/ 

Matematika (sítě kvádru)  

Pomůcky: Pracovní list (příloha 11), krabička od čaje pro každého žáka, barevné papíry 

Přepokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Motivace - sny a přání 

O čem sníš? Jaká jsou tvá přání? Odpověď napiš do pracovního listu do úkolu 1.  

Udělalo by ti splnění tohoto přání/snu radost? Potřebuješ to nutně k životu?  

5. – 10. minuta: Potřeby zbytné a nezbytné 

Co doopravdy potřebuješ? (jíst, pít, spát, chodit do školy) To znamená, že tyto 

potřeby jsou nezbytné ke tvému životu.  

Máš nějaké věci, které úplně nepotřebuješ? (sladkosti, telefon, televize). To 

znamená, že tyto potřeby jsou zbytné ke tvému životu.  

10. – 25. minuta: Rozdělování potřeb 

Pokus se rozdělit uvedené potřeby na zbytné a nezbytné. Vyplň do úkolu 2 na 

pracovním listu.  

Jaké je tvé řešení? Proč? 
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25. – 35. minuta: Jak splnit přání/potřeby? 

Jaké máme možnosti, abychom si naše potřeby a přání splnily? (najít čas, peníze, 

správné osoby, …)  

Šetří (spoří) si tu někdo peníze? Na co? Napiš odpověď do úkolu 3 na pracovním 

listu.   

35. – 85. minuta: Výroba pokladničky 

Kde máš peníze uloženy? (v pokladničce) Jak vypadá tvá pokladnička? Proč má 

zrovna takový tvar? I dnes si takovou pokladničku vyrobíme z krabičky od čaje. 

Připravíme si papír v takovém tvaru, aby byla celá zabalená. Papír si vyzdobíme a 

na krabičku nalepíme.  Na závěr uděláme do horního víka otvor na mince. Můžeme 

i zařídit, aby pokladnička nebyla otvírací.  

85. – 100. minuta: Půjčování 

Máš už naspořené peníze na své přání? Pokud ne, jaké máš možnosti je získat? 

(čekat, půjčit si). Zapiš odpovědi do úkolu 4 na pracovním listu.  

Kdy si lidé půjčují některé věci? (když je potřebují) Kdy si půjčují peníze? (když 

nemají splněné své potřeby) Kdy si myslíš, že je vhodné si půjčit? (zajistit nezbytné 

potřeby k životu) A kdy je to naopak nevhodné? (zajištění zbytných potřeb k životu 

– dovolená, dárky) Co je nutné dodržovat, když si půjčím? (vrátit peníze)  

Komentář pro učitele 

Aktivitu lze rozdělit do více kratších bloků a ty propojit s výukou jiných vyučovacích 

předmětů. Navrhuji rozdělení do 2 bloků: potřeby, přání a spoření; výroba pokladničky 

a diskuse o půjčování.  

 

 

Aktivita 11 

Cíle: 2.H.2, 2.H.3, 2.H.4, 2.H.5 

Vyučovací předměty: Literární výchova (čtení s porozuměním) / Prvouka (Lidé kolem 

nás, člověk a vztahy)  

Pomůcky: Pracovní list (příloha 12), popis fiktivní rodiny pro každého (4-6 různých 

rodin, viz příloha 10), zelené a červené kartičky, tabule (dataprojektor/interaktivní 

tabule) 
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Přepokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Fiktivní rodina.  

 Co znamená slovo „rodina“? Co je to „fiktivní rodina“?  

Každý ode mne dostane lístek s popisem fiktivní rodiny. Tvým úkolem je lístek 

nalepit do pracovního listu k úkolu číslo 5 a poté přečíst.  

10. – 15. minuta: Rozdělení do skupin 

Sednou si k sobě ti žáci, kteří mají stejnou fiktivní rodinu. Společně prodiskutují, co 

se o rodině dozvěděli.  

15. – 25. minuta: Představení fiktivních rodin 

Jaké rodiny máme ve třídě? Žáci postupně mluví o svých fiktivních rodinách.  

25. – 35. minuta: Přání a sny 

Stejně jako vy máte konkrétní sny a přání, tak každá fiktivní rodina má nebo může 

mít nějaké sny a přání. Vybarvi je ve svém textu růžově. Co jste vybarvili? 

Každá rodina má dítě nebo dokonce děti. Zamyslete se, jaké sny a přání má dítě ve 

tvé fiktivní rodině. Prodiskutujte možnosti ve skupině a odpovědi zapište každý do 

svého pracovního listu k úkolu 6.  

35. – 45. minuta: Příjmy a výdaje 

Ty už víš, že pro svých přání potřebuješ peníze.  

Pokud získáváme peníze, dospělí z práce, děti z kapesného, jsou to naše příjmy. 

Zeleně ve svém textu vybarvi, kde se dozvídáš o příjmech své fiktivní rodiny. To 

znamená, kde rodina/její členové dostává peníze.   

Když naopak někde něco platíme, jsou to naše výdaje. Červeně ve svém textu vybarvi 

výdaje fiktivní rodiny. To znamená, kde rodina utrácí.  

Jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji?  

45. – 55. minuta: Příjmy pravidelné a nepravidelné 

Podívej se na to, jak rodina hospodaří s penězi. Na zelené kartičky přepište příjmy 

fiktivní rodiny. Př. pan Novák pracuje jako lékař a dostává měsíčně plat.  

Vidíme v příjmech nějaké rozdíly? (některé dostáváme pravidelně, některé občas).  

Příjmy můžeme rozdělit na pravidelné a nepravidelné. Pojďme umístit příjmy na 

tabuli do správné kolonky.  

55. – 65. minuta: Výdaje zbytné a nezbytné 



 

 

49 

 

S výdaji udělejte to samé, ale vepište je do červených kartiček. Př. Paní Horáková 

chodí každé pondělí do fitness, kde za vstup platí 50 Kč. Jak bychom mohli rozdělit 

výdaje? (jestli je nutné peníze utrácet nebo ne). Výdaje můžeme rozdělit na zbytné a 

nezbytné.  

65. – 75. minuta: Hospodaření rodiny 

Má tvá fiktivní rodina spíš výdaje zbytné nebo nezbytné? Máš návrh, jak by mohla 

rodina ušetřit, aby si splnila své sny?  

75. – 85. minuta: Tvé výdaje 

Do pracovního listu k úkolu 7 zapiš, jaké výdaje mají tví rodiče, aby splnili tvé 

potřeby.  

85. – 90. minuta: Diskuse nad vlastními výdaji 

Žáci říkají, jaké výdaje rodiče mají spojené s nimi.  

90. – xx. minuta: Týdenní nákup 

Mezi nezbytnými výdaji musí být peníze na nákup. Ty už umíš rozlišit, které věci je 

potřeba kupovat každý den a které stačí nakoupit jen jednou za čas. Za domácí úkol 

vypracuj poslední část pracovního listu. Zkus vytvořit nákupní seznam na 1 týden. 

Poraď se o tom s rodiči. Můžeš zkusit odhadnout cenu takového nákupu.  

Komentář pro učitele: 

K úspěšné realizaci je nutné mít nachystané pracovní listy a vymyšlené fiktivní 

rodiny s konkrétním popisem jejich hospodaření. Popis fiktivní rodiny musí být 

jednoduchý, žákům srozumitelný, ale zároveň musí obsahovat dostatek informací, ze 

kterých žáci pochopí problematiku přání, příjmů a výdajů. V příloze 10 nabízím tři 

fiktivní rodiny, které lze pro tuto aktivitu využít. Inspiraci pro sestavení rodin lze nalézt 

také v publikaci Petra Šulce (Naučme se hospodařit, str. 26 – 29).  

Ve výuce lze místo psaní příjmů a výdajů na barevné lístečky zařadit využití 

interaktivní tabule nebo dataprojektoru. Žáci poté nepřepisují příjmy/výdaje na barevné 

lístečky, ale pracují již s vypsanými údaji od učitele. Na interaktivní tabuli je rozřadí do 

dvou skupin, u dataprojektoru lze například odliší barevnými fixami.  

Protože se v této aktivitě pracuje hodně s pojmy, které žáci pravděpodobně uslyší 

poprvé, je vhodné aktivitu rozdělit do více vyučovacích hodin. Popis fiktivní rodiny lze 
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propojit do dramatické výchovy, kde si žáci mohou rozdělit role a více rodinu a její 

členy charakterizovat.  

 

3.2.3 Modelové aktivity pro 3. třídu 

Výstupy třetího ročníku opět prohlubují znalosti a dovednosti získané v ročnících 

předchozích. Díky přirozenému vývoji žáka dochází k větší jistotě při počítání v rozšířeném 

číselném oboru a na konci třetího ročníku by měl být žák schopen počítat v číselném oboru 

přirozených čísel do 1000, což zohledňují i mnou navržené výstupy pro tento ročník.  

V současných učebnicích se vyskytuje mnoho úloh o penězích, nakupování a placení, 

pojištění, výdajích, příjmech a dalších tématech z finanční gramotnosti. Ve většině těchto 

úloh žák uplatňuje pouze aditivní a multiplikativní operace. Níže uvádím příklady 

z nakladatelství Alter a Nakladatelství Fraus a to pro výstupy 3.N.1, 3.N.2, a 3.N.3. 

Vzhledem k tomu, že se učebnice nemohou obměňovat tak často, jako se mění realita, 

neodpovídají údaje v úlohách vždy skutečným údajům.  

3.N.1. – Platí mincemi a bankovkami ČR v číselném oboru přirozených čísel do 

1000. 

 

Matematika pro 3. ročník ZŠ, str. 98, Alter 

 

Matematika pro 3. ročník základních škol., str. 57, Nakladatelství Fraus 
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3.N.2 – Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru 

přirozených čísel do 1000.  

 

Matematika pro 3. ročník ZŠ, str. 109, Alter 

 

Matematika pro 3. ročník základních škol, str. 35, Nakladatelství Fraus 

 

3.N.3 – Spočítá cenu nákupu (ceny v přirozených číslech).  

 

Matematika pro 3. ročník ZŠ, str. 24, Alter 

 

Matematika pro 3. ročník základních škol, str. 65, Nakladatelství Fraus 

 

V okruhu nakupování a placení lze výstupy velmi dobře naplnit díky úlohám z učebnic. 

Pro výstupy 3.N.4 a 3.N.5 ale přikládám vlastní návrhy na aktivity, protože v učebnicích z 

nakladatelství Alter a Nakladatelství Fraus není žádná odpovídající úloha uvedena. 

Pravděpodobně se nevyskytuje ani v učebnicích dalších nakladatelství.  
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Aktivita 12 

Cíl: 3.N.4 

Vyučovací předmět: Prvouka (Lidé kolem nás) 

Pomůcky: pracovní list pro každého žáka (příloha 13), zahraniční mince pro každého 

žáka 

Předpokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Diskuse o cestování 

 Kdo rád cestuje? Kam? Byl již někdo v zahraničí? Kde?  

5. – 10. minuta: Diskuse o nakupování v zahraničí 

Nakupoval někdo z vás v zahraničí? Co jste nakupovali? (suvenýry) Jakými penězi 

jste platili? (euro, libra, zlotý, frank) V jaké zemi? (Itálie, Německo, Polsko, 

Švýcarsko, Anglie) 

10. – 25. minuta: Manipulace s mincemi 

Dostaneš do ruky zahraniční minci. Prohlédni si ji a přemýšlej, ve kterém státě by se 

s ní mohlo platit. Podle čeho jsi to poznal? (minci jsem již viděl, podle názvu) 

25. – 40. minuta: Vyplnění pracovního listu  

Před sebou máš pracovní list. Tvým prvním úkolem je přiřadit obrázek měny ke 

správnému státu. Poté si vyzvedni znovu zahraniční minci a udělej její frotáž mince. 

Pokud jsi hotový, můžeš ke státům nakreslit jejich vlajky. Pomoz si atlasem, 

encyklopedií, …  

40. – 45. minuta: Závěr hodiny 

Co tě dnes nejvíce překvapilo?  

Komentář pro učitele: 

Aby měli žáci o výuku zahraničních měn zájem, potřebují motivovat. Pro motivaci 

k zahraničním měnám je kromě úvodní diskuse opět vhodné využít manipulaci 

s mincemi. Je vhodné přinést do výuky ty mince, které se vyskytují na pracovním listu.  

Pokud učitel tyto mince k dispozici nemá, upraví si podle potřeby a dostupnosti mincí 

pracovní list.  
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Aktivita 13 

Cíl: 3.N.5 

Vyučovací předmět: Matematika (slovní úlohy o nakupování) 

Pomůcky: slovní úlohy (níže) 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Výhodné nakupování 

Umíte výhodně nakupovat? Jak poznáme, že jsme nakoupili výhodně? (porovnávám 

ceny, přepočítávám si na stejné jednotky) 

10. – 30. minuta: Slovní úlohy a jejich řešení 

Uvidíme, jak výhodně umíte nakupovat. Po třídě naleznete 3 různé slovní úlohy. 

Najdi jednu, vezmi si ji, nalep do sešitu a vyřeš. Pokud budeš mít čas, nalezni další, 

nalep a vyřeš. Rychlíci stihnou i třetí. Řeš úlohy v libovolném pořadí.  

1) Zuzanka si koupila Miňonky za 9,90 v Albertu a zjistila, že v 50gramovém balení 

je 5 tyčinek.  Tomáš si koupil Miňonky za 12,90 v Bille a zjistil, že je v balení 

7 tyčinek. Reklama v Bille uvádí, že u nich dostaneš 40% zdarma.  Ve kterém 

obchodě si Miňonky koupíš a proč? 

   

5 tyčinek v 50g   7 tyčinek v 70g 

 

2) Tři litry ovocné šťávy Jupí stojí 120 Kč. Ve vedlejším obchodě je možné koupit 

4litrové balení také za 120 Kč. Ve kterém obchodě je výhodnější nakupovat, když 

potřebuješ koupit 8 litrů šťávy?  

 

3) V obchodě s oblečením prodávají spodní prádlo za 200 Kč, tričko za 250 Kč, 

tričko s dlouhým rukávem za 300 Kč, mikinu za 350 Kč a kalhoty za 400 Kč. Mají 

akci Nakup tři a nejlevnější z nich dostaneš zdarma. Jaké tři věci si koupíš, abys co 

nejvíce ušetřil? 
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30. – 35. minuta: Vzájemná kontrola řešení úloh 

Pojďme se podělit o řešení. Nejprve nalezni někoho, kdo řešil stejnou úlohu jako ty. 

Vzájemně si sdělte, jak jste ji řešili.  

35. – 50. minuta: Vyhodnocení žákovských řešení 

Kdo vyřešil všechny úlohy, alespoň 2, 1? Pojďme si ukázat řešení úloh.  

Jak jste řešili úlohu s Miňonkami? (Levnější jsou Miňonky v Bille, cena jednoho 

kusu Miňonky je v Albertu 1,98 Kč a v Bille 1,84 Kč, rozhodující je počet kusů 

v balení).  

Jak se šťávou? (Vzhledem ke koupi 8 litrů je výhodnější 2. obchod, protože 1 litr 

stojí 30 Kč) 

Jak s oblečením? (Nejvíce získáme, když si koupíme troje kalhoty nebo kombinaci 

tří nejdražších oblečení) 

50. – 60. minuta: Reflexe  

Která z úloh byla pro tebe nejtěžší a proč?  

Komentář pro učitele: 

Učitel může úlohy do výuky zařazovat postupně a po vyčerpání úloh nechat žáky 

tyto úlohy i jejich řešení porovnat. Teprve poté může zařadit reflexi o náročnosti 

jednotlivých úloh.   

 

Pro okruh hospodaření domácnosti jsou důležité pojmy příjmy a výdaje, které již žák 

ovládá z druhého ročníku. Výstupy 3.H.1 a 3.H.2 se zaměřují na sestavování rodinného 

rozpočtu a zapisování zjištěných údajů do tabulky. Jako ilustrace je vhodné využít 

fiktivní rodinu z publikace Petra Šulce (Naučme se hospodařit, str. 26-28), které 

přikládám níže.  

 



 

 

55 

 

 

 

Pro vlastní splnění výstupů 3.H.1 a 3.H.2 lze opět využít fiktivní rodiny z přílohy 10. 

Této ilustrační rodině zkusí žák sestavit rodinný rozpočet. Lze také využít přímo žákovu 

rodinu a žák může sestavovat rozpočet vlastní rodiny.  

V okruhu Přebytek rozpočtu domácnosti a také v okruhu Schodek rozpočtu domácnosti 

se poprvé žák setkává se situacemi, ve kterých se objevují jednorázové velké příjmy nebo 

výdaje. S takovými situacemi mohou mít někteří žáci zkušenosti a je vhodné jim dát prostor 

pro diskusi. Ve třetím ročníku lze pro tuto problematiku využít i český jazyk, konkrétně 

komunikační a slohovou výchovu. Níže uvádím návrhy na aktivity pro plnění výstupů 3.P.1, 

3.S.1, 3.S.2 a 3.S.3.  

 

Aktivita 14 

Cíl: 3.P.1, 3.S.1, 3.S.2 a 3.S.3.  

Vyučovací předmět: Komunikační a slohová výchova (psaní příběhu) 

Pomůcky: linkovaný papír/sešit pro každého a začátek textu  

Předpokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Diskuse o velkých příjmech/výdajích 

Zažil jsi někdy velké jednorázové příjmy/výdaje? Jak situace nastaly? 

5. – 10. minuta: Vysvětlení práce 
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Dostaneš teď začátek příběhu, který se může stát. Zkus text pravdivě dokončit. To 

znamená, že by se takový příběh mohl stát buď tobě, nebo komukoliv jinému.  

10. – 40. minuta: Psaní vlastního příběhu 

Žáci dokončují text podle zaměření aktivity.  

Pokud je zaměření na velké jednorázové příjmy, text začíná takto: Karel tomu 

nemohl uvěřit. Otáčel svůj losovací lístek stále dokola. 1 milion korun českých! To 

není možné! Tolik doopravdy vyhrál? Ale ano. Vyhrál. Co si za to pořídí? Mohl by 

konečně …Žák doplní možnosti, co by mohl Karel se svým jednorázovým velkým 

příjmem udělat.  

Pokud je zaměření na velké jednorázové výdaje, text pro dokončení příběhu 

začíná takto: Karel se jako obvykle vrací z práce. Rozsvítí v předsíni všechna světla, 

jde do kuchyně, kde opět kouká do ledničky, jak je jeho zvykem. Vtom si všimne, že u 

ledničky je veliká kaluž vody. Zjišťuje, že lednička nechladí a ani mrazák nemrazí. A 

všechno jídlo může rovnou vyhodit. Co si teď počne? Kde vezme takhle rychle peníze 

na novou ledničku? …Žák doplní, jaké možnosti teď Karel má.  

40. – 45. minuta: Sdílení prací 

 Jaká řešení jsi vymyslel Karlovi ve svém příběhu? 

Komentář pro učitele:  

Učitel odhadne, jak jsou jeho žáci zkušení se psaním příběhů a podle toho zvolí 

způsob, jakým se žáci dozvědí začátek příběhu (diktát, opis z tabule, nakopírovaný text). 

Čas, počet slov a další podmínky pro psaní slohu lze také přizpůsobit třídě.  

Učitel může příběh žákům přizpůsobit tak, že nebudou psát o Karlovi, ale o sobě. 

Výherní text může poté znít: Nemohl jsem tomu uvěřit. Otáčel jsem svůj losovací lístek 

stále dokola. 1 milion korun českých! To není možné! Tolik jsem doopravdy vyhrál? Jo! 

Co si za to pořídím? Mohl bych konečně … A text pro velké jednorázové výdaje může 

upravit takto: Vrátili jsme se domů z dovolené. Maminka šla do kuchyně, aby nám 

připravila něco k večeři. Vtom slyšíme její nářek. U ledničky je veliká kaluž vody a 

zjišťujeme, že lednička nechladí a mrazák nemrazí. A všechno jídlo můžeme rovnou 

vyhodit. Co si teď počneme?  

 



 

 

57 

 

Při diskusi o dluzích a nutnosti jejich placení může učitel využít také tajenku 

v publikaci Petra Jakeše11.   

 

Na závěr třetího ročníku uvádím pro zajímavost společenskou hru z Finanční 

gramotnosti12, při které si žák zopakuje sčítání a odčítání do 1000 a také získané znalosti 

z finanční gramotnosti.  

                                                
11 JAKEŠ, Petr. Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. Praha: Fortuna, 2011. Strana 45.  

12 JAKEŠ, Petr. Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy. Strana 20-21.  
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3.2.4 Modelové aktivity pro 4. třídu 

Finanční gramotnost je v učebnicích pro 4. ročník poměrně hojně zastoupena, proto 

v této kapitole více uvádím zdroje z učebnic, než vlastní modelové aktivity. Úlohy ke splnění 

mnou navržených výstupů jsou nejčastěji v učebnicích matematiky. Žák si pomocí slovní 

úlohy procvičuje aditivní i multiplikativní operace, pracuje se slovně zadanými zlomky a 

počítá v přirozených číslech asi do 10 000. I v učebnicích pro Člověk a svět (zejména ve 

vlastivědě) se žák seznamuje s hospodařením domácnosti a s vlastním rozpočtem.  

Pro výstup 4.N.1 nalezneme úlohy jak v nakladatelství Alter, tak v Nakladatelství 

Fraus. V obou učebnicích matematiky nalezneme úlohy, ve kterých žák využije dosavadní 

matematické znalosti. V Nakladatelství Fraus jsou úlohy více zaměřené na situace, které se 

žákovi mohou reálně stát. 
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Matematika pro 4. ročník základních škol, str. 36, Alter 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, str. 46, Alter 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 13, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 65, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, pracovní sešit č. 2, str. 47, Nakladatelství 

Fraus 



 

 

60 

 

Další okruh úloh se věnuje nákupu v obchodě. Při něm žák kontroluje průběh 

nákupu,  vrácenou hotovost (4.N.3) a doklad za nákup (4.N.4). Nakladatelství Fraus uvádí 

v těchto úlohách postupně problematiku zaokrouhlování a připravuje žáka na mnou 

navržený výstup 4.N.6. 

 

4.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost. 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, pracovní sešit č. 1, str. 6, Nakladatelství 

Fraus 

4.N.4 – Zkontroluje si doklad za nákup (zkontroluje položky i jejich ceny).  

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 52, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 96, Nakladatelství Fraus 

 

4.N.6 Zaokrouhlí cenu zboží na nejbližší přirozené číslo odpovídající nejmenší 

nominální hodnotě.  

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 84, Nakladatelství Fraus 
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Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 59, Nakladatelství Fraus 

 

S nákupem a zaokrouhlováním souvisí i porovnávání cen zboží (4.N.7). Žák již umí 

bezpečně odhadnout, které zboží je výhodnější, umí si svůj odhad i zdůvodnit a početně 

doložit. Ze třetího ročníku umí pracovat se zbožím navíc. I učebnice matematiky 

nakladatelství Alter uvádí úlohy, kde žák musí vypočítat výhodnost zboží. Alter uvádí úlohy, 

které žák dle mnou navržených výstupů řeší již ve druhé třídě (výstup 2.N.8). Nakladatelství 

Fraus uvádí úlohu, ve které žák pracuje se zlomky. Někteří žáci mohou již rozumět 

procentům a u níže uvedené úlohy je uvádět. 

Matematika pro 4. ročník základních škol, str. 27, Alter 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, str. 37, Alter 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 33, Nakladatelství Fraus 

 

Poslední typ úloh, který se v učebnicích matematiky objevuje, je seznámení se 

zahraniční měnou a měnovým kurzem.  
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Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 100, Nakladatelství Fraus 

 

Přestože se tato úloha objevuje až v závěru čtvrté třídy, v mnou navržených 

výstupech pracuje žák se zahraniční měnou již ve třetím ročníku (3.N.4), kdy již může uvádět 

vztahy mezi měnami. Níže navrhuji aktivitu, při které žák aktivně poznává měnový kurz.  

 

Aktivita 15 

Cíl: 4.N.5 

Vyučovací předmět: Člověk a svět (Státy kolem nás) 

Pomůcky: pracovní list pro každého žáka (příloha 14), přehledy měnových kurzů (2-3 

do třídy), atlas světa/Evropy 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Diskuse o cestování a nakupování v zahraničí 

 Kdo rád cestuje? Kam? Byl již někdo v zahraničí? Kde?  

Nakupoval někdo z vás v zahraničí? Co jste nakupovali? (suvenýry) Jakými penězi 

jste platili? (euro, libra, zlotý, frank) V jaké zemi? (Itálie, Německo, Polsko, 

Švýcarsko, Anglie) 

10. – 20. minuta: Opakování 3.N.4 

Před sebou máš pracovní list. Tvým prvním úkolem je přiřadit obrázek měny ke 

správnému státu. Pokud jsi hotový, můžeš ke státům nakreslit jejich vlajky. Pomoz 

si atlasem, encyklopedií, jinou knihou nebo internetem.  

20. – 30. minuta: Měnový kurz 

Jaká měna je v evropských státech nejčastější? (euro). Kolik si myslíš, že za 1 euro 

dostaneš českých korun? (20, 25, 30). Kde můžeš tyto informace zjistit? (banka, 

ČNB, směnárna, internet) Po třídě naleznete aktuální měnové kurzy k nejčastějším 

měnám v celém světě. Zjisti a zapiš informace do pracovního listu do úkolu 2.  
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30. – 40. minuta: Převod cen do zahraniční měny 

Jaký je tedy aktuální měnový kurz mezi českou korunou a eurem? Jak bychom asi 

zjistili cenu zboží v eurech, kdybychom věděli, kolik stojí korun? (vydělit měnovým 

kurzem). Jak bychom postupovali, kdybychom znali cenu v euru a chtěli bychom 

zjistit, kolik stojí korun? (vynásobit měnovým kurzem). Zkus přepočítat cenu alespoň 

u 2 různých zboží na pracovním listu v úkolu 3.  

40. – 45. minuta: Závěr hodiny 

Co tě dnes nejvíce překvapilo?  

Komentář pro učitele: 

Aktivita vhodně opakuje znalosti ze třetího ročníku. Pro úvodní diskusi lze opět 

přinést do výuky zahraniční mince. Při diskusi o státech, kam jezdí žáci, je vhodné jim 

zobrazit mapu alespoň Evropy. Žáci při práci využijí i atlas světa, protože potřebují 

zjistit vlajky jednotlivých států (někteří je možná znají).  

V průběhu aktivity se žák seznamuje s měnovým kurzem. Informace o aktuálních 

měnových kurzech nalezne učitel u České národní banky.13 Při vypracování úkolu číslo 

3 na pracovním listu je možné žákům doporučit počítat na kalkulačkách.  

Lze také aktivitu upravit tak, že v jeden den si žák zopakuje zahraniční měny a při 

diskusi vyplyne, že nejpoužívanější v Evropě je euro. Za domácí úkol může žák dostat 

zjistit měnový kurz eura vůči české koruně. Při diskusi následující den vyplyne, kde žáci 

mohou měnový kurz nalézt. Teprve poté doplňují žáci pracovní list (úkoly 2 a 3). Učitel 

je může nechat pracovat dvojím způsobem. Buď jim zadá měnové kurzy od České 

národní banky (žáci budou mít stejné výsledky) nebo je nechá pracovat se svými údaji 

z domácího úkolu (do úkolu 2 budou muset zjistit měnové kurzy i jiných zahraničních 

měn).  

 

V předchozích aktivitách se žák seznámil s několika druhy platidel ve světě. Díky 

mezipředmětovým vztahům s vlastivědou lze zařadit hru pod názvem Dědeček měnil, až 

vyměnil a se žáky se bavit o platidlech. Cílem hry i aktivity 16 je výstup 4.N.2.  

 

                                                
13 Měnové kurzy České národní banky, dostupné online na http://kurzymen.com/cnb/, dne 25. 3. 2019 

http://kurzymen.com/cnb/
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Aktivita 16 

Cíl: 4.N.2 

Vyučovací předmět: Člověk a svět (formy placení)/ Dramatická výchova (rozhovor 

s cizími lidmi) 

Pomůcky: malý předmět pro každou skupinu (např. jehla nebo kulička), platební karta 

Předpokládaný průběh: 

0. – 5. minuta: Brainstorming o platidlech 

Co tě první napadne, když se řekne platidlo? (něco, čím se dá platit, mince, peníze).  

5. – 40. minuta: Dědeček měnil, až vyměnil 

Už umíte platit českými mincemi i bankovkami. Dokonce jste drželi v ruce i některé 

zahraniční mince, někdo s nimi možná i platil. Vyzkoušejte si, jaké bylo placení dříve 

– výměnným obchodem. Rozdělte se do skupin po 4 žácích. Do skupiny dostanete 

kuličku. Budete se pohybovat pouze v prostoru naší školy. Smíte vstupovat do tříd i 

pracoven. Vaším úkolem je kuličku zkusit vyměňovat za hodnotnější věci a přesně 

za 30 minut vrátit zpět do třídy. Vždy vysvětlete, o co se jedná, buďte slušní a 

dodržujte pravidla rozhovoru s dospělými lidmi a spolužáky.  

40. – 50. minuta: Reflexe hry 

Jak probíhaly vaše výměny za kuličku? Co máte teď? Litujete některé výměny? Která 

výměna byla nejvýhodnější a která nejméně výhodná? 

50. – 70. minuta: Hotovostní a bezhotovostní placení 

Víte, jak se říká tomu, když platíte nákup mincemi a bankovkami, tedy ihned na 

místě? (hotovost). Co znamená, když platíte bezhotovostně? (placení kartou)  

Co se děje při platbě kartou? (Karta je propojená s účtem, kam člověk dostává peníze 

za svou práci. Obchod, ve kterém platíme kartou, si z účtu peníze vezme a převede 

na svůj účet) 

Mince i bankovky mají nějaké ochranné prvky. Co má platební karta? (PIN, jméno, 

platební limit). Můžu bezhotovostní peníze proměnit na hotovost? (výběr 

z bankomatu) Jak bankomat funguje? (vložíme kartu, bankomat nám vydá bankovky, 

které zvolíme, bankomat bankovky netiskne). 
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Liší se nějak cena nákupu, když budu platit hotově a když kartou? (při použití 

hotovosti nám pokladní cenu zaokrouhlí, při platbě kartou nikoliv, platbu kartou je 

možné někdy uskutečnit až od určitého limitu).   

70. – 80. minuta: Cena nákupu 

Vyřeš do sešitu úlohy14. Kdy je výhodnější platit kartou a kdy hotově? Proč?  

 

S hospodařením domácnosti se žák setkal již v předchozích ročnících, kde získal 

povědomí o příjmech a výdajích. Protože žák neuměl pracovat s tak vysokými čísly, zkouší 

sestavovat rodinný rozpočet až ve 4. ročníku. Toto učivo přináší učebnice Vlastivědy 

z nakladatelství Nová škola. Uvádí nejen vysvětlení termínů, ale také ukázkové úlohy pro 

rozlišování rozpočtu (4.H.1).  

 

Vlastivěda 4: poznáváme naši vlast, učebnice, str. 43 

 

Vlastivěda 4: poznáváme naši vlast, pracovní sešit, str. 21 

 

V učebnicích matematiky (nakladatelství Alter a Nakladatelství Fraus) se dále 

objevují úlohy, ve kterých žák má rozpočet rodiny určit. Učitel může tyto dvě problematiky 

provázat a nechat žákům určit, o jaký typ rozpočtu se jedná. Námětem pro domácí úkol může 

být zjištění rozpočtu vlastní rodiny a poté porovnání s níže uvedenými rodinami. (4.H.2) 

                                                
14 Lze použít například úlohy z Matematika 4, učebnice str. 59 a 84, Nakladatelství Fraus.  
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Matematika pro 4. ročník základních škol, učebnice str. 81, Nakladatelství Fraus 

 

Matematika pro 4. ročník základních škol, str. 52, Alter 

 

Témata z výstupů 4.H.1 a 4.H.2 volně souvisí i s výstupy 4.P.1 a 4.S.1. Pro výklad 

učitele a srozumitelné vysvětlení termínů poslouží učiteli i žákům učebnice 

vlastivědy 4: poznáváme naši vlast od nakladatelství Nová škola na stranách 42-44. Další 

náměty pro výklad pojmů z těchto výstupů nalezneme i v publikaci Petra Šulce (Naučme se 

hospodařit, str. 54 – 60). Naopak publikace Petra Jakeše (Finanční gramotnost pro první 

stupeň základní školy, str. 43) uvádí konkrétní situaci, ve které žák může ověřit své znalosti 

z finanční gramotnosti.  
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Na konci 4. ročníku by měl být žák schopen spočítat cenu nákupu, zaokrouhlit ji a 

určit rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním placením. Měl by také vědět, jak funguje 

nakupování a placení v jiných zemích. U hospodaření domácnosti by měl rozlišit typy 

rozpočtů a navrhnout řešení pro snížení výdajů a zvýšení příjmů.   

 

3.2.5 Modelové aktivity pro 5. třídu 

Pátý ročník opakuje výše uvedené znalosti a dovednosti získané ze čtvrtého ročníku 

a přidává k nim další zajímavosti, které se žák poté podrobněji dozvídá na druhém stupni 

základní školy.   

V učebnicích matematiky se objevují úlohy, které pouze opakují již dosažené 

znalosti. Lze je využít pro výstup 5.N.4. Žákovi mohou dělat problémy početní operace a 

práce se slovními úlohami. Postup v úlohách by měl umět zdůvodnit na základě vlastních 

zkušeností.  Níže15 uvádím úlohy opět Nakladatelství Fraus, ale také ukazuji úlohy i 

z učebnic matematiky nakladatelství Prodos, které tematicky odpovídají i dalším okruhů.  

                                                
15 Kromě ilustrací nalezneme úlohy k výstupu 5.N.4 také zde: Matematika pro 5. ročník základních škol, 

učebnice str. 30 a 44, Nakladatelství Fraus. Matematika pro 5. ročník, učebnice str. 20 a 36, Prodos.  

Matematika pro 5. ročník, pracovní sešit 1. díl str. 30, Prodos.   
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Matematika pro 5. ročník 

základních škol, učebnice str. 12, 

Nakladatelství Fraus 

Matematika a její aplikace: pro 

5. ročník, 2. díl, str. 37, Prodos 

 

K výstupu 5.N.4 patří i úlohy z učebnice matematiky nakladatelství Alter, které 

vybízí žáky k orientaci na poště, restauraci a na dalších místech.  

 

Matematika pro 5. ročník základních škol, str. 44 a 120, Alter 

 

Kromě úkolů uvedených v úlohách, lze tyto úlohy využít i pro porovnávání cen 

zboží. Tato dovednost se ověřuje také ve výstupu 5.N.5, ve kterém má žák porovnávat 

výhodnost zboží v závislosti na jeho kvalitě. Tato problematika je zpracována v publikace 

Petra Šulce (Naučme se hospodařit, str. 62 a dále). Díky ní může učitel žákovi srozumitelně 

zprostředkovat výklad základních faktů ohledně kvality potravin a také mu dát některé 

úlohy.  
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Dále se v učebnicích matematiky (zejména u nakladatelství Alter a Prodos) objevují 

úlohy, které sice souvisí s počítáním výhodnosti zboží, ale žák by je podle mnou navržených 

výstupů měl zvládat již na konci 4. ročníku, možná již dříve. 

  

Matematika pro 5. ročník základních škol, str. 47, Alter.16 

 

Celkově se ve výše uvedených úlohách pro 5. ročník velmi často objevuje 

problematika zaokrouhlování, kterou může učitel využít pro otázky na placení kartou. 

Protože se ale žák v realitě s placením kartou často fyzicky sám nesetká, je možné mu tuto 

manipulaci zprostředkovat formou hry (5.N.1). Platba kartou je vytvořená v novém vydání 

hry Monopoly. Další hra pro podporu finanční gramotnosti je například Dostihy a sázky.  

Na výstup 4.N.5 ze 4. ročníku navazuje v 5. ročníku výstup 5.N.3. Pro uvedení do 

tématu měnového kurzu a počítání v zahraniční měně může sloužit například úloha 

z učebnice matematiky nakladatelství Alter (str. 41). 

                                                
16 Dále také strana 40, 51 a 106 ze stejné učebnice.  
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Pro výstup 5.N.3 využije učitel třídní obchod z 1. ročníku (viz přílohy 7 a 8), ke 

kterému je nutné vytvořit i třídní obchod v jiné zemi. Propojení FG, matematiky, ale třeba i 

zeměpisu záleží na učiteli. K výstupu 5.N.3 uvádím aktivitu 17.  

 

Aktivita 17 

Cíl: 5.N.3 

Vyučovací předmět: Matematika (multiplikativní operace)/Člověk a svět (státy kolem 

nás + nakupování a placení)/ Dramatická výchova (rozhovor) 

Pomůcky: třídní český obchod (přílohy 7 a 8), třídní zahraniční obchod 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Motivace 

Ve kterém státě byste si přáli žít? Proč?  

Představme si dnes, že bydlíte velmi blízko u hranic s Německem. Protože je ČR 

v EU, není problém jezdit přes hranice každý den. Pokud bychom uměli dobře jazyk, 

mohli bychom v sousedním státě i chodit do školy nebo rodiče do práce. Stejně tak 

by tam bylo možné nakupovat. Myslíte si, že je zboží, zejména potraviny, za 

hranicemi levnější nebo dražší? Jaký je váš odhad a proč?  

My máme ve třídě vytvořený třídní obchod již z první třídy. Za domácí úkol dostane 

každý z vás jednu položku, u které má zjistit, kolik stojí v Německu. V jaké měně se 

tedy budeme pohybovat? (euro). Kromě ceny vaší položky zjistěte i aktuální měnový 

kurz k euru.  

10. – 20. minuta: Tvorba zahraničního obchodu 

Máme před sebou stejné zboží jako u třídního obchodu. Nalezněte si každý svoji 

položku z domácího úkolu a napište na ni cenu, kterou jste zjistili. Jak jste cenu 

zjišťovali?  

20. – 25. minuta: Měnový kurz 

Jaký jste zjistili aktuální měnový kurz k euru? Kde jste informaci hledali? 
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25. – 30. minuta: Nákupní seznam 

Vytvořte si každý seznam k nákupu, který musí obsahovat alespoň pět položek. 

Zaměření nákupu může být vlastní (svačina, večeře, oslava, …)  

30. – 40. minuta: Nakupování  

Se seznamem zkuste jít nakoupit do českého třídního obchodu a zjistěte cenu. Poté 

jděte nakoupit do německého třídního obchodu a opět zjistěte cenu. Nákupy 

porovnejte s ohledem na aktuální měnový kurz k euru.  

40. – 50. minuta: Závěr aktivity 

Kde je zboží levnější a proč? Co je kde výhodnější a proč?  

50. – 60. minuta: Reflexe 

Jaké výhody a nevýhody by přineslo zavedení eura i u nás v ČR?  

Komentář pro učitele: 

Učitel může využít tuto aktivitu i ve vlastivědě, kde navazuje na zeměpisné učivo 

o státech. Třídní zahraniční obchod může být pro jakýkoliv sousední stát, nicméně pro 

myšlenky zavedení eura je vhodné zvolit takový sousední stát, kde se platí eurem.  

Při zadávání položek je nutné, aby další den byly vyplněny všechny cenovky. Učitel 

je žákům zadá poměrně podle počtu žáků ve třídě. I tak si musí zjistit aktuální německé 

ceny jednotlivých položek, kdyby některý žák chyběl nebo zapomněl.  

 

V aktivitě 17 je možné žáky upozornit na to, že ne vždy nakoupí kvalitní zboží a že 

je občas nutné jít zboží reklamovat. Žák má pravděpodobně zkušenosti s chybou na 

účtence, kdy mu pokladní zadala ke zboží vyšší cenu, než očekával. V aktivitě 18 níže 

uvádím i další možné situace, ve kterých je nutné zboží reklamovat.  

 

Aktivita 18 

Cíl: 5.N.2 

Vyučovací předmět: Dramatická výchova (pravidla rozhovoru) 

Předpokládaný průběh: 

0. – 10. minuta: Reklamace 

Co to znamená reklamace? (Zboží je vadné/nelíbí se mi, potřebuji ho opravit, dát 

nové nebo vrátit peníze.)  
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10. – 15. minuta: Zadání scének17 

 

15. – 25. minuta: Vymýšlení scének ve dvojicích 

25. – 40. minuta: Přehrání scének 

40. – 45. minuta: Reflexe 

Proč jste si vybrali zrovna tuto situaci? S čím jste si nevěděli rady?  

Komentář pro učitele 

Učitel může tuto aktivitu zařadit i do českého jazyka a místo hraní scének využít 

komunikační a slohovou výchovu. Žák může situaci zapsat pomocí scénáře pro dvě 

osoby. Hrané scénky jsou ale mnohem autentičtější a žáci spolu mohou více mluvit o 

zkušenostech s reklamací.  

Očekává se, že si žáci budou vybírat zadání č. 1, protože s touto situací mohli nejvíce 

přijít do styku. U zadání číslo jedna se dá předpokládat, že na opravu obuvi si budou 

nechávat 14 dní až měsíc. Žáci pravděpodobně nebudou vědět, že ze zákona mají nárok 

na reklamaci zboží 2 roky i bez předložení záručního listu. U reklamace fotoaparátu 

nemusí žáci vědět, že na vyřízení reklamace je 30 dní, a proto mohou požadovat 

náhradu. Je vhodné, aby učitel žáky usměrňoval na reálné scénky.  

 

Poslední výstupy jsou završením výuky v okruhu hospodaření domácnosti, přebytku 

rozpočtu domácnosti a schodku rozpočtu domácnosti. V předchozích ročnících se žák 

setkal se sestavováním rozpočtu, s nečekanými velkými příjmy i výdaji a měl možnost 

                                                
17 Jakeš, Petr. Finanční gramotnost pro 1. stupeň základních škol, str. 39 
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diskutovat o uzavírání půjček i spoření. Všechna tato témata přináší právě učebnice 

matematiky Prodos, ve kterých lze kromě matematických operací zkoumat pozadí 

nevšedních úloh. Pro výstupy 5.H.1, 5.H.2, 5.P.1 a 5.S.1 lze tedy využít níže uvedené 

úlohy, které přináší témata ohledně nájemného18, splátek19, rozpočtu letního tábora20, 

rozpočtů konkrétních rodin21, spotřeby vody22, prodeji bytů v realitní kanceláři23, vývoj 

úročení24, spoření25, brigád a placení obědů26. Níže se také žák nevšedně seznamuje 

s vyplněním a vystavením příjmového dokladu.  

 

Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 1. díl, str. 48, Prodos 

  

                                                
18 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 2. díl, str. 6, Prodos 
19 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 2. díl, str. 8, Prodos 
20 Matematika a její aplikace: 5. ročník, učebnice, str. 60, Prodos 
21 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 1. díl, str. 17 a 34, Prodos 
22 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 1. díl, str. 32, Prodos 
23 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 1. díl, str. 58, Prodos 
24 Matematika a její aplikace: 5. ročník, učebnice, str. 28, Prodos 
25 Matematika a její aplikace: 5. ročník, učebnice, str. 50, Prodos 
26 Matematika a její aplikace: 5. ročník, pracovní sešit, 2. díl, str. 5, Prodos 
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4 Ověření fungování některých aktivit v praxi 

V této kapitole popisuji vlastní zkušenosti při ověřování výše navrhnutých aktivit. 

Každá aktivita je zde zdokumentována a uvádím také reflexi z vlastního provedení. Některé 

z aktivit jsem zařadila do výuky jiným způsobem, který jsem ale následně změnila tak, aby 

byl do praxe pro učitele co nejvíce funkční. V této kapitole také popisuji, z jakého důvodu 

přiřazuji jednotlivé komentáře k jednotlivým aktivitám a na základě jakých problémů 

vznikly.   

Níže uvedu všechny aktivity, které jsem v praxi skutečně ověřila. V první třídě jsem 

ověřila všechny navržené aktivity tak, aby sloužily pro učitele 1. ročníku jako celek. 

V ostatních ročnících jsem se zaměřila vždy jen na jednu aktivitu.  

Aktivity byly ověřovány na Fakultní základní škole Táborská v Praze 4 v různých 

ročnících prvního stupně. Některé z aktivit byly ověřené pouze jednou a to pod mým 

vedením, některé z nich byly již vyzkoušeny i podle upraveného návrhu aktivit výše.  

K některým aktivitám byly vytvořeny pracovní listy nebo jiné dokumentační produkty. 

Rodiče žáků byli seznámeni s pořizováním fotografií a jejich následným zveřejněním v této 

diplomové práci. Originální podepsané souhlasy jsou u mě k nahlédnutí.  

4.1 Zajímavé jevy v 1. ročníku 

Aktivita 1 

Dokumentace aktivity:  

Manipulace s mincemi: Překvapilo mne, že žáci mají velmi malé zkušenosti 

s platnými českými mincemi. Při manipulaci byli někteří schopni si mince stále dokola 

prohlížet a vůbec nereagovali na mé pokyny. Byli doslova fascinováni tím, že drží skutečné 
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mince. Mince chtěli mezi sebou porovnávat. Ti, kteří dostali platné české mince, chtěli vidět 

i zahraniční nebo neplatné české mince. Ve všech vzbudila manipulace s mincemi velký 

zájem o výuku.  

Respektování půjčených pomůcek: Žáci nerespektovali úctu k propůjčeným 

pomůckám. Jednotlivé mince ztrácely a zase nacházely. Proto do finálního návrhu zařazuji 

vybrání mincí mezi diskusí a frotáží z důvodu kontroly nad propůjčenými věcmi.  

Časová náročnost: Při prvním ověřováním jsem naprosto neodhadla časovou 

náročnost celé aktivity. Především pro žáka, který nemá často kontakt s fyzickými penězi, 

je nesmyslné, aby rychle přecházel k poznávání peněz hmatem. Tak by totiž přišel o další 

možnost si mince prohlédnout, sáhnout na ně a porovnávat je. Z tohoto důvodu je vhodné 

tyto manipulativní aktivity s penězi oddělit a zařadit s určitým časovým odstupem. 

Konstruktivismus: Ověřila jsem, že je důležité mít vhodné pomůcky, zvláště pro 

manipulativní činnosti. Poznávání mincí z papírových maket by pro žáky nebyl ten pravým 

zážitkem. To samé platí o frotáži a vůbec konstruktivistickém pojetí výuky, ke kterému se 

snažím směřovat. Určitě bylo důležité žákům ukázat finální produkt, který budou tvořit, 

nechat jej osahat a přemýšlet, jak mohl vzniknout. Teprve poté ukázat, jak ho vytvořit. Slovo 

frotáž vůbec nemusí zaznít, ale pro zajímavost to tak lze udělat. Papír, na který žáci frotáž 

provádí, nesmí být tvrdý. Opravdu mince pod papírem klouže, vznikají černá kola nebo 

protržený papír.  

Vlastní zkušenost: Při ověřování této aktivity v paralelní třídě jsem zjistila, že žáci 

při frotáži použili místo tužky barevné pastelky. Pan učitel mi tuto skutečnost vysvětlil tím, 

že měl ze svého mládí zkušenost, že to pastelkami jde lépe než tužkou. Výsledné práce žáků 

tedy neobsahují černá kola a detaily mincí jsou mnohem lépe viditelné.  

 

Aktivita 2 

Manipulace s mincemi: Znovu jsem ověřila, jak je pro některé žáky opakovaně důležitá 

manipulace s mincemi. Opět jsem pozorovala zaujetí dětí nad mincemi a nadšení při 

vyučování.  

Motivace: Překvapilo, že děti ihned napadlo, že v pytlíčku budou mince. Uváděly také 

magnety nebo připínáčky.  
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Ověření výstupu 1.N.1: Na základě svých zkušeností nebo předchozí aktivity byly děti 

schopné vyjmenovat české platné mince bez problémů. Některé byly schopné je i vizuálně 

popsat ještě před ukázáním.  

Organizace pracovního místa: Osvědčila se mi skupinová diskuse v kruhu (na koberci) 

a poté rozdělení dětí do skupin podle toho, jak se do kruhu posadily. Tím byly vytvořeny 

přirozené přátelské skupiny, které umožňovaly další efektivní práci ve skupinách.  

Výsledky aktivity (dětský popis mincí po hmatu): Pokyn „Nalezni v pytlíčku 

jednokorunu,“ byl pro děti srozumitelný. Při realizaci děti neměly v pytlíčkách 

padesátikoruny, přesto zkoušely nalézt největší a nejmenší minci, tedy jednokorunu a 

dvacetikorunu. U jednokoruny děti uváděly, že je malá, kulatá a na okrajích má vroubky. U 

dvacetikoruny některé řekly, že je největší, má šišaté hrany a také že je tlustá. Někteří 

uváděli, že nahmatají i koně.  

Odhad času: Postupně jsme hledali pouze dvě mince, jednokorunu a dvacetikorunu. Na 

některých dětech byla znát již únava a nezájem o aktivitu. Domnívám se, že aktivita by měla 

úspěch při opakování v jiném dni a při hledání jiných mincí.  

 

Aktivita 3 

Dokumentace aktivity a více viz v příloze 8: 
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Chronologické řazení aktivit: Aktivita byla ve experimentální třídě ověřována mezi 

posledními a děti již měly zkušenosti z předchozích aktivit. Třídní obchod nebyl pro ně 

takovou výzvou, protože již absolvovaly vycházku do obchodu, kde směly nakupovat 

vlastními mincemi. Zadání pro nákup v obchodě jsem také byla nucena změnit, protože 

v hodinách prvouky jsme již seznam pro nákup svačiny dělali.  

Modifikace aktivity: Aktivitu jsme vyzkoušeli ve třídě několikrát a v různých 

obměnách. Nejprve si všechny děti vyzkoušely roli zákazníka. Prodavačka jsem byla pouze 

já u pokladny. Žáci si vytvořili nákupní seznam a odhadli cenu svého nákupu. Do obchodu 

vcházeli s papírovými maketami mincí, seznamem a tužkou. Z druhé strany seznamu poté 

psali zboží, které v obchodě vybrali do pomyslného košíku. U pokladny jsme společně 

spočítali cenu. Pokud žák neměl v ruce dostatečný finanční obnos, musel se vrátit na začátek 

obchodu pro více peněz. Podruhé jsme aktivitu vyzkoušeli zhruba s týdenním odstupem i 

s prodavači. Žáci opět napsali seznam, ale zákazníci již nevstupovali do obchodu s tužkou, 

ale pouze s papírovými maketami mincí. Tužku měli pouze prodavači, kteří psali 

zákazníkům, jaké zboží si vybrali do pomyslného košíku. Žáci již měli lepší odhad s cenou, 

protože si ve své mysli vybudovali schéma našeho fiktivního obchodu. Potřetí vyžadovala 

třída zadání podmínek pro nákup. Celá třída tedy měla za úkol nakoupit co nejvíce kusů 

zboží za 20 Kč. Počtvrté jsme zadání změnili na zakoupení co nejvíce druhů zboží za 20 Kč, 

nikoliv co nejvíce kusů jednoho druhu.   

Motivace: Při první realizaci jsem u několika žáků zaznamenala, že chtěli aktivitu 

provádět několikrát. Přestože se jim povedlo úspěšně nakoupit, vzali si nový lístek a 

opakovali zadání znovu. Jeden žák si dokonce vymyslel vlastní podmínky pro nákup 

(nakoupit co nejvíce zboží za 30Kč).   

Výhodnost zboží: Cílem této aktivity je také diskuse zaměřená na výhodnost zboží. 

Někteří žáci si všimli, že v obchodě jsou dvě stejné kartičky, které se ale liší cenou a trochu 

i nápisem. Při prvotním ověření žáci nejprve diskutovali o coca-cole (obchod nabízí 0,5 litru 

za 18Kč a 1,5 litru za 30Kč). Přestože žáci vnímají desetinná čísla pouze intuitivně, 

odůvodnili si výhodnost větší coca-coly tím, že ta malá se do té velké vejde určitě víckrát 

než dvakrát. A to není levnější, protože 18 a 18 je více než 30. Někteří žáci si vzpomněli na 

pokus, který jsme provedli dva měsíce před ověřením této aktivity.  Do 1,5 litrového lahve 
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odměřovali půllitrové lahve, a využili tehdejší výsledky v této diskusi. Na kartičkách objevili 

i další zboží, u kterého lze řešit jeho výhodnost.  Například u džusů, vody, hroznového vína, 

banánů, jogurtů, a také u sušenek.  

Mezipředmětové vztahy: Někteří žáci v diskusi zmínili, že se snaží jíst zdravě, a proto 

si některé zboží nekoupili. Jiní zase objevili myšlenku záměnnosti zboží a opět přemýšleli o 

jeho ceně a výhodnosti. Bylo například zajímavé pozorovat, jaké pečivo žáci kupují a proč.  

 

Aktivita 4 

Dokumentace aktivity: 

 

Srozumitelnost zadání: Mým původním cílem bylo, aby u každé skupiny vznikl jeden 

obchod s potravinami, ve kterém se budou nacházet různá oddělení se zbožím jednoho typu.  

Při vysvětlování zadání došlo pravděpodobně k nepřesnému pochopení, kdy z jednoho 

obchodu se zadanými odděleními žáci jednoduše vytvořili malé obchůdky ve velkém 

obchodním centru.  Vlastní činnost dále pojali jako návrh obchodního střediska, vymýšlely 

i parkoviště, schody, sezení a restaurace pro návštěvníky. Přestože byli žáci schopni 
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vysvětlit, proč nesplňují zadání, jejich kreativita byla silnou motivací pro pokračování 

v práci.  Po těchto zkušenostech jsem cíle aktivity přeformulovala (viz aktivita 4).  

Skupinová práce: Podmínkou úspěchu je i schopnost dětí efektivně pracovat ve 

vytvořené skupině. V experimentální třídě se stalo, že členové jedné tříčlenné skupiny se 

nedokázali na ničem dohodnout. Každý si kreslil a psal něco svého, a pak potřebovali větší 

dopomoc s komunikací mezi sebou navzájem. Toto je pochopitelné vzhledem k věku žáků. 

Pro mne to byl signál k lepší a častější organizaci skupin v jiných hodinách.  

Pomoc učitele: Při ověřování byla k dispozici i vychovatelka z družiny, která společně 

se mnou obcházela skupiny a korigovala jejich komunikaci a tvorbu. Skupinám to pomohlo 

k tomu, že nespěchaly, víceméně se držely své práce. Stejnou roli může zaujmout například 

asistent třídního učitele.  

Připravenost učitele: V původním návrhu jsem měla naplánovanou vycházku do většího 

obchodu s potravinami, který nabízel více zboží. Z časových důvodů jsme nakonec 

uskutečnili návštěvu nejbližšího obchodu, kde si ale žáci nemohli tolik vybírat. Sortiment 

nebyl příliš zajímavý, ale mohli jsme se soustředit na vlastní nákup a placení u pokladny.  

Reflexe: Přestože zabere mnoho času, než se celá třída vyjádří (zvlášť s počtem 30 

žáků), zde to vnímám jako nutnost. Průběžně jsme si sice sdělovali, v jaké fázi každá skupina 

je a jaké zážitky při spolupráci má, nemohl se ale vyjádřit každý a v takovém rozsahu, jak 

by potřeboval.  

Výstava třídní práce: Některé ze třídních prací jsme vystavili ve společných prostorách 

školy (chodba u třídy), kde mohli i jiní žáci diskutovat o tématu práce, což bylo pro autory 

velmi přínosné.  
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Aktivita 5  

Dokumentace aktivity: 

  

Dostupnost pomůcek: Osvědčilo se mi, že si žáci přinesli vlastní letáky z domova. 

Někteří jich dokonce přinesli více a z různých obchodů. Pouze pár žáků nepřineslo leták 

z obchodu s potravinami (přinesli místo toho leták z obchodu s nábytkem nebo z drogerie). 

V diskusi bylo důležité mít pomůcky přímo před sebou a možnost v nich listovat a také 

prohlížet ostatní.  

Definiční obor: Proces výběru zboží, stříhání a lepení probíhal bez problémů. Protože 

to byla první aktivita, ve které měli žáci odhadnout, zda jim bude na nákup stačit 20 Kč nebo 

ne, často chybovali. Žáci často nepočítali s cenou v halířovém tvaru, ale brali v úvahu pouze 

korunovou část ceny. Například místo 9,90 uvažovali 9 Kč.   

Kontrola zadaných podmínek: O výsledcích práce, které jsme umístily na velký 

společný plakát, jsem nerozhodovala pouze já, ale na rozhodnutí se podíleli i žáci. Při zadání 

zaznělo, že si mají nakoupit zdravou svačinu za 20 Kč. V duchu podpory zásad zdravé 

výživy neschválili žáci umístění těch svačin, kde byly nakoupeny pouze sladkosti. Často 

byly tyto práce chybné i z jiného důvodu (dítě koupilo sladkosti a zároveň za více peněz, než 

bylo zadáno).  

Zpětná vazba: Při tvorbě velkého společného plakátu si žáci vzájemně poskytovali 

zpětnou vazbu. Věděli, že na velký plakát budou vybrány jen ty práce, které splnily zadání 

ve všech bodech, a živě diskutovali o tom, proč tam některé jsou a některé ne. Práce, které 

nesplnily zadání, byly vystaveny v jiné části třídy, takže mohlo dojít k jejich porovnávání.  
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Aktivita 6 

Časová organizace: Ověřila jsem, že žáci prvního ročníku nejsou schopni se soustředit 

a spolupracovat v dlouhém časovém úseku. Časově jsem tedy původní návrh upravila a 

rozdělila do několika kratších bloků v různých vyučovacích hodinách.  

Výběr textu a ilustrací: Doprovodný text jsem žákům opakovaně předčítala já, protože 

jejich čtenářské schopnosti nebyly na takové úrovni, aby to samostatně zvládli. Obrazová 

podpora byla dobrá, nicméně význam některých obrázků žáci odhadovali chybně. Například 

na prvním obrázku je běžící muž a žáci předvídali, že asi nějaký pán spěchá do práce. 

Překvapilo je tedy, že v příběhu se Karel z práce vrací a že nespěchá.  

Zasedací pořádek: Při pantomimě jsme seděli na koberci v kruhu, proto se stalo, že 

někteří neviděli na spolužáka, který předváděl nějakou aktivitu a stál uprostřed. Uvědomila 

jsem si, že by bylo vhodnější udělat místo, kde na předvádějícího všichni uvidí čelem jako 

v divadle.  

Propojení příběhu s vlastními zkušenostmi: Kvůli časové tísni jsme ihned na místě 

nestihli diskusi o podobnosti Karlova chování s někým z příbuzných nebo známých. Žáci 

měli možnost celý víkend někoho takového sledovat a aktivitu jsme dokončili následující 

týden. Nediskutovali jsme ani o tom, jak bychom Karlovo chování/chování příbuzných 

opravili, protože na to navazuje výstup 2.H.1. a aktivita 9 v druhém ročníku.  

 

4.2 Zajímavé jevy z jiných ročníků 

Aktivita 9 ve 2. ročníku 

 Časová organizace: Při ověřování této aktivity jsem došla k závěru, že pro realizaci 

scének prostřednictvím dramatické výchovy by se využila i další vyučovací hodina. V jedné 

hodině by tedy žáci pracovali s textem a ve skupinách zkoušeli navrhnout scénky a během 

druhé vyučovací hodiny by scénky přehrávali spolužákům. Zbyl by i čas na důkladnou 

reflexi a propojení návrhů pro Karla z příběhu se životem žáků.  

 Navržená řešení: Žáci převážně vymysleli očekávaná řešení. Nejčastěji uváděli, že 

by Karel neměl svítit v místnostech, kde se nevyskytuje, a dále, že by neměl ledničku 

nechávat dlouho otevřenou a zkontrolovat ji, když ji zavírá. Překvapilo mne, že se žáci shodli 
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na tom, že Karel by mohl ušetřit na novinách a rádiu. U novin argumentovali tím, že jsou 

nutné pro zprávy, které může získat díky televizi nebo internetu. Někteří žáci také dodali, že 

v metru rozdávají každé ráno deník Metro, který je zdarma a obsahuje nejčerstvější zprávy. 

U rádia se neshodla celá experimentální třída, ale jednotlivci uváděli opět jeho náhrady. Dále 

žáci uváděli, že by Karel neměl pouštět všechny spotřebiče najednou, když je najednou 

nevyužívá. Někteří žáci na to konto uvedli, že jim doma také běží hodně elektroniky 

najednou, ale na obranu dodali, že je téměř vždy využívaná některým členem domácnosti. 

Překvapivá odpověď byla u vany, protože žáci by Karlovi doporučili napouštět vanu pouze 

do půlky a s mnohem menším časovým předstihem. Nenapadlo je, že by se Karel mohl pouze 

vysprchovat, protože jim přišlo, že sprchováním plýtvají více vody, než koupáním. Polovinu 

vany navrhli z toho důvodu, že když si napustí plnou, tak po vstupu do ní mu voda přeteče. 

Navíc bude voda studená a bude muset kousek upustit a natočit si znovu horkou. V poslední 

řadě by žáci Karlovi doporučili, aby se naučil lépe vařit. Rozhodně by nedávali troubu 

předehřát tak brzo, aby se jim jídlo v ní poté nespálilo tak jako jemu.  

 Propojení s realitou: Někteří žáci připustili, že si jsou vědomi možností, jak šetřit, ale 

že je doma nedělají. Mohu se pouze domnívat, že je to tím, že peníze spojené s využíváním 

některých služeb nejsou pro žáky viditelné. Posílají se bankovním převodem a žáci nemají 

ani odhad, kolik peněz jim například proteče rukama, když si ráno čistí zuby.  

 

Aktivita 13 ve 3. ročníku 

 Zkušenosti žáků s nakupováním: Při ověřování mne překvapilo, že většina žáků ve 

třídě již samostatně umí nakupovat. Nejčastěji nakupují drobný nákup domů (převážně 

potraviny), svačinu pro sebe nebo suvenýry na škole v přírodě nebo jiných školních i 

mimoškolních akcích. Při výběru zboží se zaměřují na to, zda ho mají koupit a zda ho 

potřebují. Překvapilo mne, že při rozhodování podobného zboží se ohlíží na kamaráda a 

dohodnou se tak, aby se poté mohli podělit (společné jídlo, podobné příchutě například 

sušenek). Někteří žáci uváděli i to, že při rozhodování útraty za naspořené peníze se rozhodli 

ve prospěch té věci, kterou více potřebují. Překvapila mne i odpověď na otázku, podle čeho 

by se rozhodovali v případě, že je to stejné zboží, ale jiné provedení. Žák uvedl příklad, že 

kdyby se musel rozmyslet mezi oreem sušenkou a oreem tyčinkou, že si koupí sušenky, 
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protože je v balení více kusů. Tyčinka by ho sváděla k tomu, že ji sní najednou a sám. 

Sušenky může jíst postupně a navíc se i lépe rozdělit s kamarády. Výhodnost zboží řeší dle 

předpokládaných parametrů – cena a množství.  

Řešení 1. úlohy: V první úloze odhadli, že Miňonky v Bille jsou levnější. Žáky lákala 

sleva, ale také řekli, že vlastně nevědí, co těch 40% znamená. Jeden žák argumentoval tím, 

že je tam skoro o půlku více tyčinek a není to skoro o půlku dražší. Další žák se pokoušel 

vypočítat výhodnost tyčinek přes cenu za jeden kus v balení. Protože byla pro něj desetinná 

čísla ještě abstraktní a počítal z hlavy nebo písemně, řešení je chybné.  

 

Řešení 2. úlohy: Úloha dva měla být z této série nejjednodušší, což žáci také 

potvrdili. Porovnali cenu, která je u šťáv stejná, a poté množství, u kterého zjistili, že ve 

druhém obchodě získají o litr šťávy navíc. Jeden žák se ani nezabýval cenou, protože řekl, 

že z třílitrových balení neudělá osm litrů. Naopak jiný žák sčítal ceny šťáv v jednotlivých 

obchodech, dokud nepřekročil 8 litrů. Jeho řešení vypadalo následovně.  

 

Řešení 3. úlohy: O třetí úloze žáci prohlásili, že je nejtěžší. Z diskuse vyplynulo, že 

obtížnost úlohy je dána díky nesrozumitelnosti zadání akce v obchodě. Ve třídě se objevily 

dvě myšlenky pojetí této akce. Jedna pracovala s tím, že zákazník nakoupí tři věci a tu 
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nejlevnější z nich dostane zadarmo (předpokládaná reakce). Myšlenka druhá byla, že 

nakoupí tři věci a jako čtvrtou dostane tu nejlevnější nabízenou věc v obchodě, tedy spodní 

prádlo. Shodli se, že je zde zadání docela nešťastné a akci by opravili na „nakup tři a 

nejlevnější z nich dostaneš zadarmo“.  

 

Aktivita 14 ve 3. ročníku 

Dokumentace aktivity:  

 

Výběr zadání: Ověření této aktivity a výběr jejího zadání jsem nechala přímo na třídní 

paní učitelce vybrané třetí třídy. Vybrala pro žáky osobnější variantu a tedy, že psali o své 

výhře a ne o té Karlově. Psali o tom, že vyhráli oni sami, ne Karel. Rozsah práce byl na 

žácích. Paní učitelka mi také sdělila, že žáci měli o tématu přes týden přemýšlet, aby to poté 

o jedné vyučovací hodině stihli napsat. Časovou dotaci je tedy opravdu potřeba přizpůsobit 

třídě.  

Žákovská řešení: Všechny práce opravdu do hloubky přemýšlely o využití výhry. 

Někteří žáci by utratili celou výhru pouze za věci, které chtějí oni sami. Nejčastěji to byli 

sladkosti, slanosti, videohry nebo elektronika. Téměř polovina žáků by si peníze nenechala 
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jen pro sebe a rozdělila by se s někým. Převážně by dali peníze své rodině, například na nový 

dům, nové vybavení do domu nebo na dovolenou. Často se žáci zamýšleli nad tím, co by 

členové jejich rodin nejvíce potřebovali nebo co by si zasloužili. U jedné žákyně jsem 

objevila i znalost rodinné finanční situace, protože v příběhu uvedla, že by peníze použila 

na splacení dluhu v bance. Třetina žáků by si část peněz schovala na to, až budou velcí. 

Někteří žáci (převážně žákyně) by pomohli i cizím osobám. Padly myšlenky přispět na 

nákup hraček pro děti do nemocnic, pomoct finančně nezajištěným rodinám, především 

dětem, psům v útulcích nebo přímo vlastní škole na nákup lepších pomůcek.  

 

Aktivita 15 ve čtvrtém ročníku 

 Využití vědomostí žáků: Při diskusi jsem se dozvěděla, že se žáci setkali s eurem 

nejen v zahraničí, ale i při výuce v zeměpisné části vlastivědy.  

Zahraniční mince: Přestože tito žáci nenavazovali na výstup 3.N.4, spojovali mince 

s názvy států celkem bez problémů. Při každé otázce využila paní učitelka dataprojektor ve 

třídě, který některým žákům velmi pomohl cvičení dokončit. Mnozí z nich také sdělili, že 

s některými mincemi sami platili. Vlajky států nakreslila většina správně a podle různého 

počtu vlajek mohu i usuzovat rychlost žáků při spojování mincí.  Některé vlajky kreslili žáci 

zpaměti (byla to většinou vlajka ČR, Anglie, USA nebo i Německo).  

  

Předchozí výuka: Protože se o měnovém kurzu zmiňuje i zeměpisná část vlastivědy, 

žáci trochu tušili, co by to měnový kurz mohl být. Aktuální měnové kurzy promítla paní 

učitelka opět pomocí dataprojektoru. Někteří žáci si ho zapsali pouze v celých číslech (čísla 
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za desetinnou čárkou ignorovali), někteří zaokrouhlili a někteří ho zapsali v desetinném 

čísle. Proto se jejich výsledky v úloze 3 na pracovním listě tolik liší.   

  Měnový kurz: Podle zapsaných postupů výpočtů je vidět, že žáci zvládají převod 

měnového kurzu, ale neumí si poradit s desetinnými čísly, respektive s jejich násobení a 

dělením. Na pracovních listech lze také poznat, kdo používal kalkulačku a kdo ne. Vyskytují 

se chyby toho typu, že ve druhém cvičení uvedli měnový kurz eura v desetinných číslech a 

poté počítali pouze s celým číslem. Nebo že v polovině cvičení počítali s desetinným a 

v druhé části s celým číslem. Další častou chybou z nepozornosti bylo, že žáci nečetli zadání 

a místo použití měnového kurzu mezi korunou a eurem používali jiné (např. mezi korunou 

a librou), které vzali z předchozího úkolu na pracovním listu.  

 

 

Aktivita 18 v pátém ročníku 

 Výběr zadání a způsob provedení: Tato aktivita byla provedena ve dvou paralelních 

5. třídách a u každé třídy měla paní učitelka při zadávání možnost zvolit, jak experiment 

provede. V jedné třídě vysvětlovala pojem reklamace paní učitelka, ve druhé dokonce 

samotní žáci. Aktivita byla většinou sehraná pomocí scénky až na tři výjimky, kde se žáci 

rozhodli pro písemné zpracování.  

 Žáky vybíraná témata: Dle předpokladu byla nejčastěji zvolená reklamace bot. Dále 

žáci vybírali reklamaci na opožděnou opravu mp3 přehrávače a reklamaci rozbitého 

fotoaparátu bez záručního listu.  

Dodržování slušného chování: Obě paní učitelky uvedly, že samotní žáci se drželi 

reálných scének a že prodavači i zákazníci dodržovali pravidla slušného chování a zásady 

komunikace. V některých případech se sice herci chovali mírně agresivně, nicméně se 

snažili přejít k chování asertivnímu.  
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Závěry o FG z oblasti reklamování:  Z ověřování se naplnila má očekávání, protože 

žáci měli trochu o reklamaci tušení. Při opravě obuvi dali čas na vyřízení většinou 14 dní až 

měsíc, u fotoaparátu si úplně nevěděli rady se záručním listem. Překvapilo mne, že žáci vždy 

při rozhovoru pamatovali na účtenku a na přesné znění koupeného zboží.  
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Závěr 

V úvodu jsem uvedla tři cíle a domnívám se, že všechny byly beze zbytku splněny.  

Při studování literatury, strategických dokumentů FG a učebnic jsem zjistila, že 

většina základních škol má zájem o podporu výuky FG a hledá funkční způsoby, jak ji 

realizovat. Většinou to školy dělají v rámci volitelných předmětů na druhém stupni, zejména 

v 8. ročníku. Pro první stupeň mají školy k dispozici projektové dny nebo výuku 

FG začleňují mezi vyučovací předměty, zejména matematiku a předměty z oblasti Člověk a 

svět.  

Z RVP ZV i učebnic vyplývá, že témata, která FG obsahuje, jsou již určitým 

způsobem zpracována, mnohdy i dostačujícím. Všechny zkoumané dokumenty poskytují 

školám oporu pro zařazení výuky FG z obsahového, faktického i právního hlediska. Splnění 

prvního cíle je uvedeno v první a druhé kapitole.  

Výstupy FG byly podrobně rozpracovány, což uvádím na straně 15-18. Ke každému 

jsem navrhla způsob, jak jej realizovat ve výuce, a to buď prostřednictvím úlohy z učebnice, 

odkazem na odbornou publikaci, nebo modelovou aktivitou i s popisem, předpokládaným 

průběhem a komentářem pro učitele.  

Modelové aktivity pro 1. ročník jsem kompletně ověřila, některé dokonce dvakrát po 

sobě v paralelních třídách. V práci docházím k závěru, že je vhodné i takto malé žáky učit 

zacházet s penězi a začleňovat je do procesu nakupování a placení, protože tuto zkušenost 

z rodin postrádají.   

Aktivity v dalších ročnících byly ověřovány bez výuky předchozích mnou 

navržených výstupů. Proto se zejména ve vyšších ročnících stalo, že pro žáky byla některá 

aktivita příliš obtížná, protože neměli podrobně splněné předchozí výstupy. Potvrzuje to tedy 

můj předpoklad, že nelze plnit například výstup 3.N.1, pokud není ověřeno, že žák ovládá 

výstup 2.N.1. Výsledky ověřování dopadly pozitivně možná proto, že ve vyšších ročnících 

prvního stupně se FG více začíná objevovat v učebnicích matematiky a žáci jsou nuceni řešit 

takové slovní úlohy. Ve čtvrtém ročníku se ve vlastivědě otevírá také problematika rozpočtu 

a financí.  
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Pro dosažení konečného závěru, že jsou tyto mnou navržené výstupy plně funkční, 

by bylo potřeba provést longitudiální výzkum, což nebylo možné realizovat v rámci této 

diplomové práce, ale je možné navázat na vyzkoušené aktivity v prvním ročníku. Teprve po 

5 letech experimentu bych mohla s konečnou platností opravdu prohlásit, že jsou výstupy 

plně funkční a použitelné v praxi.  

Díky zpracování této diplomové práce jsem zjistila a uvědomila si, kolik institucí se 

FG zabývá. Vypadá to, že si odpovědní pracovníci plně uvědomují, že FG je pro všechny 

občany velmi důležitá a snaží se stejně jako já v této práci, navrhnout změny na její výuku. 

V roce 2017 vyšly Standardy FG, ze kterých vychází má práce a které by měly být zařazeny 

do RVP ZV při jeho další revizi. Je možné a očekávám to, že do další revize RVP ZV bude 

zpracováno další vyhodnocení strategických dokumentů k FG. Je pravděpodobné, že se 

postupem času vytvoří i konkrétní výstupy pro jednotlivé ročníky v podobné formě jako 

v této diplomové práci.  

Domnívám se, že finanční gramotnost je v současné době velmi aktuální téma a její 

výuka je stejně důležitá jako mediální, multikulturní nebo osobnostní a sociální výchova. 

Protože jsem zjistila, že FG se prolíná s více vzdělávacími oblastmi, myslím si, že 

nejpraktičtější pro učitele by bylo její zařazení v RVP ZV mezi průřezová témata. Každé 

průřezové téma má svou charakteristiku, je možné ho zpracovat svým vlastním způsobem 

na každé škole, ale je zaručeno, že se ve výuce objeví. A to je to, co by současní žáci 

potřebovali, aby se v dospělosti stali opravdu plně finančně gramotnými občany.  
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Příloha 1 – Standard finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 

A. Nakupování a placení   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. používá hotové, případně bezhotovostní peníze  

2. odhadne a zkontroluje cenu nákupu a doklad, případně vrácenou hotovost  

3. při nákupu srovnává zboží podle ceny či jednotkové ceny 

 

B. Hospodaření domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. porovná své potřeby a přání s finančními možnostmi  

2. sestaví jednoduchý rozpočet a v příkladu rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový 

rozpočet  

3. uvede příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů   

 

C. Přebytek rozpočtu domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. vysvětlí proč spořit  

2. uvede příklady jak spořit 

D. Schodek rozpočtu domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení  

2. objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčit  

3. uvede příklady jak si půjčit 
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Příloha 2 – Mnou navržené výstupy 

1.N.1 Vyjmenuje mince používané v České republice. (dále ČR) 

1.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 20. 

1.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 20. 

1.N.4 Zkontroluje položky nákupu podle předem vytvořeného seznamu.  

1.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.   

1.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi.  

1.N.7 Odhadne cenu jednoduchého nákupu.  

1.N.8 Při nákupu porovnává cenu zboží a odhadne, co je výhodnější.  

1.H.1 Porovnává své potřeby a přání se svými (rodinnými) finančními možnostmi. 

1.H.2 V modelovém textu/situaci/příběhu označí chybné hospodaření.  

1.H.3 Vytvoří jednoduchý nákupní seznam. 

1.H.4 Vyjmenuje rozdíly mezi malým a velkým nákupem.  

1.P.1 Uvede příklady, kdy se setkává s penězi, a jak s nimi nakládá.  

1.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze chce koupit.  

1.S.1 Uvede situace, kdy si potřebuje něco půjčit (knížku, pastelku, peníze). 

1.S.2 Popíše, jakým způsobem si půjčuje (věci, peníze, …). 

1.S.3 Popíše, jaké důsledky mohou nastat při nevrácení půjčeného (věci, peníze). 

 

2.N.1 Vyjmenuje a identifikuje mince a bankovky používané v ČR.  

2.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 100.  

2.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 100.  

2.N.4 Převezme doklad za nákup a na něm zkontroluje jednotlivé položky.  

2.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.  

2.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi. 

2.N.7 Spočítá cenu jednoduchého nákupu. 

2.N.8 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech). 
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2.H.1 V modelovém textu/situaci/příběhu navrhne řešení chybného hospodaření.  

2.H.2 Vyjmenuje, jaké výdaje musí rodina činit v souvislosti s žákem.  

2.H.3 Rozlišuje příjmy pravidelné a nepravidelné.  

2.H.4 Rozlišuje výdaje zbytné a nezbytné.  

2.H.5 Vytvoří nákupní seznam na 1 týden.  

2.P.1 Uvede výhody spoření.  

2.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze může koupit.  

2.S.1 Uvede situace, kdy si lidé potřebují něco půjčovat (věci, peníze) 

2.S.2 Popíše, jakým způsobem si lidé mohou půjčovat (věci, peníze) 

2.S.3 Vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčovat.  

 

3.N.1 Platí mincemi a bankovkami ČR v číselném oboru přirozených čísel do 1000.  

3.N.2 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 1000.  

3.N.3 Spočítá cenu nákupu (ceny v přirozených číslech).  

3.N.4 Uvede příklad zahraniční měny a rozliší ji od české.  

3.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – bonusové zboží zdarma)  

3.H.1 Vyjmenuje několik příjmů a výdajů vlastní/fiktivní rodiny.  

3.H.2 Sestaví jednoduchý týdenní rozpočet vlastní/fiktivní rodiny.  

3.P.1 Navrhne, jak naložit s velkými jednorázovými příjmy.  

3.S.1 Uvede příklady, jak předcházet vzniku dluhů. 

3.S.2 Uvede, jak naložit s velkými jednorázovými výdaji.  

3.S.3 Objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení.  

 

4.N.1 Při placení používá hotové peníze v celé šíři jejich nominální hodnot.  

4.N.2 Uvede rozdíl při placení hotovými a bezhotovostními penězi.  

4.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost.  

4.N.4 Zkontroluje si doklad za nákup (zkontroluje položky i jejich ceny). 

4.N.5 Vyhledá aktuální měnový kurz k zahraniční měně.  
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4.N.6 Zaokrouhlí cenu zboží na nejbližší přirozené číslo odpovídající nejmenší nominální 

hodnotě.  

4.N.7 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – zlevnění o polovinu, třetinu, čtvrtinu, …)  

4.H.1 V modelových situacích rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový rozpočet.  

4.H.2 Porovnává příjmy a výdaje vlastní/fiktivní rodiny s příjmy a výdaji jiných/ 

fiktivních rodin.  

4.P.1 Uvede konkrétní příklady, jak spořit.  

4.S.1 Vyjmenuje výhody, nevýhody a rizika půjček.  

 

5.N.1 Platí bezhotovostními penězi v rámci deskové hry (př. Monopoly). 

5.N.2 Navrhne způsob vyřízení reklamace (chyba ceny na účtence). 

5.N.3 Porovnává ceny zboží v zahraničním a českém obchodě a s ohledem na aktuální 

měnový kurz vysvětlí jejich výhodnost.  

5.N.4 Spočítá přesnou cenu velkého i malého nákupu, výsledek zaokrouhlí.   

5.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – důraz na kvalitu zboží)  

5.H.1 Sestaví jednoduchý měsíční rozpočet vlastní/fiktivní rodiny a objektivně posoudí 

jeho vyrovnanost (vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový).   

5.H.2 Uvede možné příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů   

5.P.2 Vyjmenuje výhody a nevýhody uzavírání spoření (př. v bance).  

5.S.1. Uvede konkrétní příklady, jak a kde si půjčit, a posoudí jejich výhodnost.   
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Příloha 3 - Výstupy z RVP ZV k FG 

Vzdělávací oblasti: 

- M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v 

daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

- M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

- M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

- M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

- M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel 

- M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel 

- M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

- M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

- ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

- Vedlejší výstupy pro finanční gramotnost nalezneme i v dalších oblastech.  

- ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  

- ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 

cesty 

- VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 

rizikům při hospodaření s penězi  

- VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení  
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- VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, 

vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a 

navrhne, kdy je využít  

- ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

- vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 
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Příloha 4 – Pracovní list „České mince“  
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Příloha 5 – Příběh o Karlovi 
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Příloha 6 – Ilustrační obrázky k příběhu o Karlovi 
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Příloha 7 – Seznam zboží s cenou ke hře na obchod v 1. ročníku

Dobrá voda 1,5litru  11 Kč 

Magnesia 1 litr  8 Kč 

Džus Granini 1 litr 35% 45 Kč 

Pomerančový džus 1 litr 20% 20 Kč 

Coca-cola 0,5 litr  18 Kč 

Coca-cola 1,5 litr  30 Kč 

Houska 1 kus   3 Kč 

Rohlík 1 kus   2 Kč 

Dalamánek 1 kus  5 Kč 

Chleba    23 Kč 

Makový koláč 1 kus  10 Kč 

Pizzarohlík   15 Kč 

Mléko 1 litr   14 Kč 

Jogurt bílý    10 Kč 

Balení 4 ks activia meruňka 42 Kč 

Tvaroh měkký bílý  18 Kč 

Přesnídávka Hamé  20 Kč 

Apetito 8 ks   40 Kč 

Sýr a křup   15 Kč 

Šunka vepřová 100g  25 Kč 

Eidam plátkový 30%  30 Kč 

Hruška 1 kg   24 Kč 

Jablko 1 kus   7 Kč 

Hroznové víno 0,5 kg vanička 33 Kč 

Hroznové víno 1 kg  79 Kč 

Banán 0,5 kg   8 Kč 

Banán 2 kg   23 Kč 

Mrkev 1 kg   25 Kč 

Okurka 1 kus   12 Kč 

Rajče 1 kg   70 Kč 

Čokoláda Milka 100 g 24 Kč 

Kakaové trojhránky 2 ks 9 Kč 

Balení trojhránky kakaové (8 ks) 40 Kč 

Lízátko   5 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

Příloha 8 – Doplňující dokumentace hry na obchod 
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Příloha 9 – Materiály pro české bankovky 

  

100 Kč 200 Kč 500 Kč 1000 Kč 2000 Kč 5000 Kč 

Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

soutisková 

značka 

soutisková 

značka 

květ čtyřlisté 

růže 
lipový list struny lyry 

ploška 

s hlavou lva 

Karel IV. 
Jan Ámos 

Komenský 

Božena 

Němcová 

František 

Palacký 

Ema 

Destinnová 

Tomáš 

Garrigue 

Masaryk 
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Příloha 10 – Fiktivní rodiny 

Rodina Bouškových 

Pan Jiří Bouška pracuje jako údržbář a každý měsíc si vydělává 25 000 Kč. Jeho manželka Jana 

je advokátka v jedné advokátní firmě, kde měsíčně vydělává 30 000 Kč a ještě může 

nepravidelně dostávat bonusy od klientů. Společně mají 3 syny – Filipa, Jáchyma a Fandu, kteří 

chodí do 9., 7., a 4. třídy. Celá rodina je sportovně založená. Kluci hrají florbal, každý z nich 

trénuje 3x týdně. Rodiče zase chodí do fitness centra a plavat. Přestože mají kluci to nejnovější 

vybavení na florbal a rodiče nejvýhodnější permanentku, již dlouho celá rodina sní o společné 

dovolené na kolech.  

 

Rodina Knížkových 

Paní Knížková je výtvarnice a její příjem se odvíjí podle toho, kolik jejích výrobků si zákazníci 

koupí. Většinou to je 15000 měsíčně. Pan Knížek je hlavní kuchař v pražské moderní restauraci 

a dostává měsíčně 25 000 Kč měsíčně. Paní dva syny – Davida a Tondu, kteří již jsou dospělí. 

Protože studují, bydlí oba u rodičů, aby se mohli studiu plně věnovat. David měsíčně přispívá 

rodičům 1000 Kč. Ke splnění rodinného snu – let na Island – se snaží Tonda i David pomáhat 

tím, že chodí na různé brigády, ze kterých si platí své výdaje.  

 

Rodina Vokurkových 

Pan Vokurka pracuje jako lékař v nemocnici a vydělá si měsíčně 35 000 Kč. Z toho musí 

polovinu posílat jako nájemné za byt. Paní Vokurková pracuje jako učitelka a vydělá si 24 000 

Kč za měsíc. Většinu peněz utrácí za péči o dvě děti – dceru Emu a syna Michala. Emička chodí 

do první třídy, do které potřebovala koupit mnoho pomůcek. Ráda tančí, zpívá a hraje na klavír. 

Chodí dokonce na 5 kroužků týdně. Michal hraje nejraději na počítači, ale tomu rodiče často 

zakazují. Celá rodina se snaží šetřit na společnou dovolenou u moře. Ema dokonce sbírá starý 

papír a nosí ho do sběru.  
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Příloha 11 – Pracovní list na téma „Sny a přání, potřeby, výdaje, příjmy, spoření a 

půjčování“ 
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Příloha 12 – Pracovní list pro téma „Fiktivní rodina“ 
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Příloha 13 – Pracovní list k zahraničním mincím 

ČÍM SE PLATÍ V ZAHRANIČÍ? 

1) Ke státu přiřaď obrázek měny, kterou se v něm platí.  

Velká Británie 

 

Island 

 

Čína 

 

Švýcarsko  

 

Německo 

 

 

Česká republika 

 

 

Spojené státy 

americké 

 

Maďarsko 

  

 

 

2) Udělej frotáž jedné zahraniční mince a napiš, z jaké je země 
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Příloha 14 – Pracovní list k měnovému kurzu 

MĚNOVÝ KURZ 

1) Ke státu přiřaď obrázek měny, kterou se v něm platí.  

Dokresli ke státům jejich státní vlajky.  

Velká Británie 

 

Island 

 

Čína 

 

Švýcarsko  

 

 

Německo 

 

Česká republika 

 

Spojené státy 

americké 

 

Maďarsko 

  

2) Kolik korun českých by si zaplatil, kdybys chtěl: 

1 euro  =   Kč   

1 libra  =   Kč 

1 dolar  =   Kč 

 

3) Dopočítej podle aktuálních měnových kurzů.  

a) Čokoláda Milka 100g stojí  24 Kč   a tedy _______euro.  

b) Bílé hrozno 1 Kg stojí  79 Kč   a tedy _______euro.  

c) Džus Granini 1 litr stojí  45 Kč   a tedy _______euro.  

d) Coca-cola 1,5 litru stojí  ___ Kč  a tedy 1,18 euro.  

e) 1 kg rajčat stojí   ___ Kč  a tedy 2,73 euro.  

f) Chleba stojí   ___ Kč  a tedy 0,89 euro.  


