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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
Dvadsiate stretnutie – informácie o didaktickej hre „Čo sa dá kúpiť za 5€ ?“,  metodika 
didaktickej hry na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, hľadanie a výber vhodných otázok 
učiteľa na riadenie hry   
 
Kľúčové slová: didaktická hra so zameraním na FG „Čo sa dá kúpiť za 5€ ?“, metodika hry, 
riadenie hry  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Didaktická hra - Čo sa dá kúpiť za 5 eur? 
 
Hlavné body stretnutia:  
1. Informácie o hre v skupinách: „Čo sa dá kúpiť za 5€ ?“ 
2. Výber vhodných otázok ako viesť hru o hodnote peňazí, potrebách, cenových trikoch a 

spotrebiteľských zručnostiach pri rozhodovaní o nákupe 
3. Diskusia 
 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/   Osemnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo dňa 24.06.2021 v priestoroch školy 
prezenčne v čase od 14.00 do 17.00 hod. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie jej členov 
s metodikou didaktickej hry z finančnej gramotnosti „Čo sa dá kúpiť za 5€ ?“.  Vedúca Klubu 
FG Mgr. Eva Czaková konštatovala, že nie vždy si žiaci uvedomujú hodnotu peňazí 
a vnímajú cenu produktov, ktoré nakupujú. Preto je potrebné, aby učiteľ zaradil do výuky aj 
také hry z FG, ktoré rozvíjajú kladné postoje žiakov k životným hodnotám a upravujú ich 
rebríček. Metodika hry: Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. V priebehu 15 minút žiaci napíšu 
na papier všetko, čo sa podľa ich názoru dá kúpiť do sumy 5€. Potom učiteľ vyzve 
zapisovateľov žiackych skupín, aby svoje odpovede zapísali do pripravenej tabuľky na 
tabuľu (môže byť súčasťou ppt. alebo Word súboru učiva, premietaného cez dataprojektor). 
Pri zapisovaní riadi hru učiteľ, kladie otázky a dopĺňa tabuľku odpovedí. 



2/     V druhej časti stretnutia členov Klubu FG sme riešili výber vhodných otázok ako viesť 
hru o hodnote peňazí, o potrebách, cenových trikoch a spotrebiteľských zručnostiach pri 
rozhodovaní o nákupe. Hra je veľmi jednoduchá, ale nabáda žiakov k zamysleniu sa nad 
hodnotou peňazí. Mgr. Eva Czaková uviedla, že túto didaktickú hru zaraďuje k učivu z MAT: 
Elementárna finančná matematika -  príjmy, výdavky, úspory, osobný rozpočet, rodinný 
rozpočet. Uviedla výber niektorých otázok k hre, napríklad: Aké je vaše vreckové? 
Dostávate vreckové týždenne alebo denne? Je to veľa alebo málo? Koľko eur zarobí váš otec 
alebo mama za 1 odpracovanú hodinu? Aká je hodinová mzda zdravotníckeho zamestnanca 
v nemocnici, v hospici, v DSS? Aký je váš rodinný rozpočet na 1 deň? Koľko eur 
z vreckového ušetríte? Aké cenové triky poznáte? Aké sú vaše potreby? Musíte si túto vec 
kúpiť? Čo je pre vás nevyhnutné kúpiť a čo je len zavádzajúca reklama? 
3/     V závere stretnutia prebiehala diskusia členov Klubu FG o zaradení tejto didaktickej hry 
do výchovného procesu. Väčšina vyučujúcich navrhla zaradenie hry hlavne v 1. ročníkoch 
SZŠ. Mgr. Lucia Fajčíková doplnila, že je vhodné hru zaradiť aj vo vyšších ročníkoch, 
nakoľko možno pozorovať u žiakov sklony k preceňovaniu peňazí a ich stavaniu na piedestál 
rebríčka ľudských hodnôt. Mgr. Barbora Bartošová navrhla využiť obmenu zadania aktivity 
napríklad: Čo sa dá kúpiť za 1€, 10€, 100€, 1000€ ? PhDr. Lucia Hriňová dodala, že je 
potrebné túto hru zaradiť do výučby vo všetkých ročníkoch, nakoľko niektorí žiaci strácajú 
pojem o hodnote peňazí, majú vysoké nároky na svojich rodičov, chcú vlastniť drahé mobily, 
tablety, autá a nezaujímajú sa o rodinný rozpočet. Taká cesta potom vedie k zadlžovaniu 
žiakov a tomu chceme predchádzať.    
 
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG zaradiť didaktickú hru so zameraním 

na FG „Čo sa dá kúpiť za 5€ ?“ do vyučovacieho procesu  
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 24.06.2021 

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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