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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

dle zvolené aktivity

dle zvolené aktivity

klubovna

kdykoliv

maximálnø 25

od|6. tįídy/12+

FINANéNÍ GRAMOTNOST
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|uêení, komunikativní.

Konkrétní cíl:||| Zjistit, jaký máme vztah k|penøzŃm. Uvødomit si, jakou mají peníze hodnotu. Zamyslet se i|nad
tím, že peníze nejsou všechno, že jsou v|životø dŃležitøjší hodnoty, které zpravidla za|peníze nezískáme.
Motivace:||| Co pro nás znamenají peníze? Umíme s|nimi zacházet? Za|co nejvíc utrácíme?
Potįeby:||| Dle jednotlivých aktivit.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Kolobøh penøz
Hodnø penøz se vyskytuje na|dostizích, v|loteriích a|v|Sazce, všude tam, kde jejich rozdølování įídí „štøstøna“. Jsou
to hry založené na|náhodø a|štøstí, hry s|nejistotou. Všichni mají na|poêátku stejné množství zástupných penøz, napį.
20 (50) mincí nebo kno˭íkŃ. Kdokoli pak mŃže získat další, když vyzve nøkoho na|souboj ve|stįihání (kámen-nŃžkypapír) a| vyhraje. Na| zaêátku získává vítøz s| kýmkoli stejnou êástku, napį. 2| mince. Pozdøji si každá dvojice mŃže
domluvit, o|kolik penøz pįi momentálním stįihání pŃjde. Peníze je možné dostat i|darem a|dary se neodmítají. Hra je
omezená êasovø. Limit (asi 1|hodina) je dán poêtem hráêŃ. Když skonêíme, hráêi seêtou zisky a|ztráty a|„nejbohatší“
je vítøz. Pįi následné debatø posuzujeme, kdo má kolik a|zda získal peníze poctivø. O|kolik kdo pįišel a|jaké møl kdo
pocity, když bohatl nebo chudl. Mluvíme pak o|tom, kdo si vytvoįil jakou taktiku a|jak to vše souvisí s|naším vnímáním
obøživa, ziskŃ a|ztrát ve|skuteênosti.
Pįíbøhy penøz
Jako platidlo byl pŃvodnø používán dobytek. Z|jeho názvu (pecus) vznikl latinský výraz pro peníze (pecunia). Skuteêné
peníze se objevují kolem roku 3500 pį. n. l. Bankovku nebo minci z|nøkterého historického období upevníme na|tabuli
nebo promítneme její obraz dataprojektorem. Įekneme, odkud pochází, a|struênø pįipomeneme historický kontext.
Døti si pįedstavují a|píšou pįíbøhy o|minci (bankovce), o|všem, co ji potkalo od|chvíle, kdy vznikla, až do|dne, kdy se
ocitla ve|sbírce. Mohou využít znalostí historie a|seznámí se s|funkcí penøz. Navazovat mŃže beseda s|numizmatikem.
Sponzoring
Nestátní neziskové organizace (neziskovky) pomáhají lidem znevýhodnøným tølesnø, duševnø nebo spoleêensky,
propuštøným vøzĢŃm, døtem bez rodin, obøtem katastrof. I| Pionýr je nezisková organizace, nabízející døtem
mimoškolní aktivity, náplĢ jejich volného êasu. Na|êinnost potįebují neziskovky peníze a|to, jak je získávají, je zde
tématem hry.
Vytvoįíme nøkolik trojic. Polovina z| nich budou zástupci ˬrem. Druhá polovina trojic jsou zástupci neziskovek –
zvolí si svoji náplĢ práce, komu jejich organizace pomáhá a|jak. Sepíšou si, kolik penøz (konkrétnø) potįebují na|svŃj
projekt (na|auto k|rozvážení obødŃ dŃchodcŃm, na|pozemek pro vybudování tábora pro lidi bez domova, na|provoz
telefonické linky dŃvøry atd.). Informace najdou na| internetu, v| knihách, novinách a| jimi budou argumentovat.
Zástupci ˬrem si zvolí, co jejich podnik vyrábí, prodává, jaký má roêní obrat, zisk, jakou êástkou pamatuje na|podporu
tzv. spoleêensky prospøšných aktivit. Údaje si vymyslí êi vyhledají na|internetu. Nemusejí být pįesné, møly by však
být aspoĢ pravdøpodobné.
Trojice zástupcŃ ˬrem potom usednou porŃznu za|stoly a|pįicházejí zástupci neziskovek se zdvoįilým dotazem, zda by
s|nimi mohli hovoįit. Když je odpovøì kladná, usednou, pįedstaví sebe, svou êinnost a|projekt, na|který se snaží získat
pįíspøvek. Hledí dobįe zodpovødøt všechny dotazy zástupcŃ ˬrmy. Ta se chce ujistit, že svøįí peníze na|dobrý projekt,
který se vbrzku uskuteêní. Objeví se i| otázka reklamy, tedy uveįejnøní názvu a| znaêky (loga) ˬrmy pįi mediálních
akcích k| projektu. Když je vše pįedjednáno, zástupci neziskovky pįedloží smlouvu o| sponzoringu ve| dvou kopiích
(pįipraví vedoucí). Smlouvu spoleênø vyplní, podepíšou a|jednu kopii si nechá ˬrma, druhou neziskovka. Pįi hįe jde
o|proces, o|zážitky a|zkušenosti z|jednání. Zhruba po|hodinø vedoucí hru ukonêí a|probøhne vyhodnocení. Vyhrává ta
neziskovka, která získala nejvyšší êástku a|vøcným, pįátelským jednáním si získala sympatie a|trvalý zájem zástupcŃ
ˬrem.
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Co když nám peníze chybí?
Zadání situace: Stane se, že nøkdy peníze nemáme. Otec naboural auto, vytopili jsme byt, chceme jet na|dovolenou
a|co teì? Vzít si úvør, leasing, vyįešit to jinak?
Hra: Skupiny se zmøní v|(simulované) rodiny. Domluví se, naê jim peníze chybí, kolik (možno pįipravit situace na|papírky
a|nechat døtem vylosovat) a|uvažují, zda je to dobrý dŃvod, aby si rodina vzala úvør. A|když ano, kde si ho vzít? Jak se
rozezná dobrý úvør od|špatného? Každý má v|rodinø právo vyjádįit svŃj názor.
Sdílení: Mluvêí rodin sdølí všem, k|êemu došli. Vedoucí hry to ocení a|vyhodnotí.
Vyhodnocení: Banky se dnes pįedhánøjí v| nabídce. Je snadné otevįít si tįeba nøkolik úvørŃ, vzít si rychlou pŃjêku
a| zadlužit se, abyste získali êástku, o| které si myslíte, že ji potįebujete, nebo ji vskutku potįebujete. Musíte však
poêítat s|tím, že êást vašeho pįíjmu, a|mnohdy znaêná êást, bude po|delší dobu urêena na|to, abyste z|ní jednou
møsíênø pŃjêku spláceli, a|nebudete ji moci použít jinak. Dobrý úvør od|špatného vám pomŃže rozlišit ten, kdo se
v|tom vyzná a|ke|komu máte dŃvøru.
Vy však mŃžete bezpeênø rozlišit, jestli je dobré nebo špatné si pŃjêit. Když napįíklad otec rozbil auto, které potįebuje
obêas o|víkendu, aby odvezl rodinu na|chatu, vzít si pŃjêku dvø stø, tįi sta tisíc a|koupit auto je spíš špatná investice.
PŃjêka se bude i|hŃį splácet. Pokud však otec jezdí jako taxikáį celé dny a|v|pátek ještø odveze rodinu na|chatu, je
dŃležité si pŃjêku vzít, protože vám umožní dál vydølávat peníze. Struênø įeêeno, je dobré si vzít pŃjêku pįedevším
na|vše, o|êem víme, že nám to zas vydølá peníze.
Poznámka: Døti se mohou na|tuto aktivitu pįipravit pįedem – zjistit v|bankách, jaké jsou podmínky pro získání úvøru,
jaké typy úvørŃ banka poskytuje atd.
Dostihy hodnot
Seznam slov vyjadįujících rŃzné hodnoty vyvøsíme na|tabuli nebo promítneme na|zeì:
CESTOVÁNÍ – DOBRÉ JÍDLO – HUMOR – CHARAKTER – INTELIGENCE – JISTOTA – KRÁSA – LÁSKA – MAJETEK –
MÍR – MORÁLKA – MOUDROST – éEST – OBLÍBENOST – ODPOV÷DNOST – ODVAHA – OTEVĮENOST – PENÍZE
– POCIT USPOKOJENÍ – PRAVDA – PĮÍRODA – SEBEÚCTA – SLUŠNOST – SOUCIT – SPRAVEDLNOST – SVOBODA
– SVORNOST – UPĮÍMNOST – ÚSP÷CH – VLAST – VŠESTRANNOST – ZAJÍMAVÁ PRÁCE – ZÁZEMÍ – ZÁŽITKY –
ZKUŠENOSTI – ZNALOSTI
1. Každý hráê vybere ze seznamu a|napíše 12 hodnot, které pokládá pro spoleênost (nejen pro sebe)
za|nejvýznamnøjší. Seįadí je postupnø od|tøch nejcennøjších až po|hodnoty, které jsou (podle nøj) ménø významné.
2. Hráêi potom vytvoįí dvojice. V|nich vyberou ze svých 24 hodnot spoleênø jen 12 a|seįadí je podle dŃležitosti.
Pįitom diskutují a|vyvracejí si rozdílné názory, møli by se však shodnout.
3. Dvojice se spojí do|êtveįic. Opøt se radí a|vyberou ze svých 24 hodnot 12, na|nichž se shodnou. Seįadí je
postupnø podle dŃležitosti.
4. étveįice se spojí do|osmiêlenných skupin atd. Dialog a|argumenty by møly rozhodovat víc než hlasování.
Z|posledního seznamu vyberou všichni pøt hodnot a|napíšou je na|tabuli. Tøchto pøt pojmŃ vyjadįuje nejvyšší
hodnoty skupiny.
Hru opakujeme s|toutéž skupinou po|roce nebo i|za|delší dobu a|sledujeme zmøny v|názorech.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pravda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tato hra nepįedstavuje výraznøjší rizika pro døti se speciˬckými
vzdølávacími potįebami. U| døtí s| lehkým mentálním hendikepem je
potįebné více názornosti, zjednodušení, konkrétní pįíklady. Vhodná je práce v| malé skupinø pįípadnø ve| dvojici
s|instruktorem.
Moje poznámky:|||
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