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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
Devätnáste stretnutie – rozpracovanie metodiky didaktickej hry (prezentácia moderných 
vyučovacích metód a foriem) na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov našej školy využitím 
IKT vybavenia školy  
 
Kľúčové slová: moderné vyučovacie metódy a formy – didaktická hra so zameraním na FG, 
metodika hry, zaradenie hier vo výučbe 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Finančná gramotnosť hravou formou I 
 
Hlavné body stretnutia:  
1. Didaktické hry z FG 
2. Rozpracovanie metodiky hier na SZŠ využitím IKT školy 
3. Diskusia – zaradenie hier z FG v jednotlivých predmetoch a fázach vyučovacej hodiny 
 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/   Osemnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo dňa 07.06.2021 v priestoroch školy 
prezenčne v čase od 14.00 do 17.00 hod. Cieľom stretnutia bolo rozpracovanie metodiky 
hry z finančnej gramotnosti na konkrétne podmienky našej školy. Vedúca Klubu FG Mgr. 
Eva Czaková opäť zopakovala témy FG: 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
2. Plánovanie, príjem a práca 
3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
4. Úver a dlh 
5. Sporenie a investovanie 
6. Riadenie rizika a poistenie 

a upriamila pozornosť na využitie IKT vybavenia školy. Každá učebňa je vybavená 
dataprojektorom, WIFI, keramickou tabuľou, každý učiteľ vlastní notebook a škola má  



navyše tri počítačové učebne, vizualizéry, tri e-Beam tabule. Je teda naozaj len na učiteľovi, 
akú hru zaradí do vyučovacieho procesu a akú formu si zvolí. Nie je nevyhnutné použiť IKT 
vybavenie školy. Zo svojej praxe uviedla hry s tematikou FG, aké využíva ona a aj možnosti 
využitia tabule a kriedy, prípadne nastrihaných papierikov s úlohami. Doplnila, že je 
dôležité, aby sa do hier aspoň sporadicky zapájal aj učiteľ. 
2/     V druhej časti stretnutia členov Klubu FG sme riešili rozpracovanie metodiky hier na 
SZŠ využitím IKT školy. PhDr. Lucia Hriňová využíva v predmete Anglický jazyk hlavne 
tajničky, doplňovačky a osemsmerovky  na utvrdenie slovnej zásoby v úvode vyučovacej 
hodiny a pri zhrnutí učiva. Hry sú súčasťou učebného materiálu vo formáte Word alebo ppt., 
ktorý je premietaný dataprojektorom na keramickej tabuli a úlohou žiakov je dopísať správne 
odpovede. Súťaží sa väčšinou vo dvojiciach. Mgr. Alexandra Marko používa v predmete 
AZD najčastejšie hru – priraďovačky na e-Beam tabuli.   
3/     V závere stretnutia prebiehali prezentácie členov Klubu FG a bohatá diskusia. Na 
základe odporúčaní z minulého stretnutia Klubu zo 17.05.2021 si mali jeho členovia 
pripraviť návrh a metodiku didaktickej hry z FG, ktorú by zaradili do vyučovacieho procesu 
vo svojom predmete. Vystúpili všetci členovia Klubu FG.  Každý postupne prezentoval svoj 
návrh didaktickej hry z oblasti finančného vzdelávania. Väčšinou išlo o tajničky, 
doplňovačky, rébusy, priraďovačky. Napríklad Mgr. Alexandra Marko prezentovala svoj 
materiál na e-Beam tabuli. Išlo o dve rovnaké priraďovačky na jednom slide vedľa seba. Žiaci 
sú rozdelení do dvoch skupín a súťažia na rýchlosť v správnom priradení zodpovedajúcich si 
pojmov. Víťazná skupina získa plusové body k hodnoteniu v rámci aktivity žiakov. 
K jednotlivým návrhom hier sa postupne vyjadrovali aj ostatní vyučujúci. Táto časť stretnutia 
bola z praktického hľadiska najprínosnejšia. 
 
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG zaradiť didaktické hry so zameraním 

na FG do vyučovacieho procesu využitím svojich aj 
prezentovaných návrhov z tohto stretnutia  
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 07.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian  SZŠ Lučenec  

 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  
a podpis/y: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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