Základná škola Mateja Lechkého
Ulica Jána Pavla II. 1, Košice

Implementácia národného štandardu
finančnej gramotnosti verzie 1.2 účinného od
1. septembra 2017
v podmienkach ZŠ Mateja Lechkého
Školský rok: 2017/2018

Témy:
1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Celková kompetencia
Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastkové kompetencie:
1. Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach
2. Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov
3. Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi
4. Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí

2. Plánovanie, príjem a práca
Celková kompetencia
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí
Čiastkové kompetencie:
1. Identifikovať zdroje osobných príjmov
2. Vypracovať finančný plán
3. Vysvetliť daňový a odvodový systém
4. Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Celková kompetencia
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny
Čiastkové kompetencie:
1. Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby
2. Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov
3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe
4. Popísať používanie rôznych metód platenia

4. Úver a dlh
Celková kompetencia
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu
Čiastkové kompetencie:
1. Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov
2. Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov
3. Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť

5. Sporenie a investovanie
Celková kompetencia
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi
Čiastkové kompetencie:
1. Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite
2. Zhodnotiť investičné alternatívy

6. Riadenie rizika a poistenie
Celková kompetencia
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík
Čiastkové kompetencie:
1. Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie
2. Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným
(komerčným) poistením
3. Charakterizovať komerčné poistenie

Implementácia do jednotlivých predmetov a tém
podľa ročníkov - ISCED 1
TÉMY A ČIASTKOVÉ
KOMPETENCIE

ROČ
NÍK

PRED
MET

1

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

1/1

Určiť rôzne spôsoby komunikácie o
finančných záležitostiach
Žiak je schopný:
Uviesť jednoduché príklady, ako sa
môžu osobné informácie/údaje
dostať k nepovolaným osobám.
Opísať možné dôsledky prezradenia
vybraných osobných informácií.

1.
2.

3.

Stručne zhrnúť hlavné princípy
ochrany spotrebiteľov
Žiak je schopný:
Uviesť príklady možností na
vrátenie výrobkov v rôznych typoch
obchodov (napr. elektronické,
kamenné).
Jednoducho opísať základné práva
spotrebiteľov.

1/4

Posúdiť význam boja proti korupcii,
podvodom, ochrany proti praniu
špinavých peňazí
Žiak je schopný:
Navrhnúť spôsoby riešenia
finančných situácií, v ktorých sa
stretne s klamstvom, podvodom,
nečestným správaním.

2

Plánovanie, príjem a práca

2/1

Identifikovať zdroje osobných
príjmov
Žiak je schopný:
Opísať, čo sú osobné príjmy
človeka.

MAT

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20

SJL

O troch grošoch

ETV

Hľadanie možností, ako vychádzať v ústrety iným ľuďom

SJL

Moja prvá kniha o počítačoch, Telefón, Pohľadnica

PDA

Zdroje vody

INF

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou

MAT

Vytváranie a zápis čísel do 1 000

SJL

Sloh – vizitka, inzerát, správa

MAT

Sčítanie a odčítanie do 10 000, Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matemat. myslenie

1AJ

Záľuby a voľný čas

IFV

Komunikácia prostredníctvom IKT (ochrana osobných
údajov, vyhľadávanie informácií)

1.

1AJ

Vianoce

2.

INF

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou
Vznik miest, obchodu

4.

1/2

UČIVO (TÉMA)

VLA
1AJ

Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov
Základné druhy oblečenia

IFV

Komunikácia prostredníctvom IKT– práca na projekte

PVC

Elektrická energia – distribúcia elektrickej energie
Elektrické spotrebiče – reklamácia

PDA

Elektrická energia

1AJ

Obchody a nakupovanie

MAT

Sčítanie a odčítanie do 10 000, Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matemat. myslenie

1.

SJL

Čítanie o rodine

2.

ETV

Iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná

SJL

Reklama, Inzerát

3.

VYV
ETV

Reliéf mince
Riešenie konfliktov

3.

4.

4.

1.

2.

ETV

IFV

Bezpečné správanie sa na internete

VLA

Opakovanie témy Európska únia, mena, ochrana meny

ETV

Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch

SJL

Rozprávanie podľa obrázka – Povolania, Valibuk a Janko
Hraško – práca, Trojhlavý drak – pojem nájomník

HUV

Bola babka, Kováč kuje

MAT

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

MAT
1AJ
SJL

3.

PVC

Význam plánu
Slovné úlohy v obore malej násobilky (obchod)
Usporiadanie prirodzených čísel do 10 000
Vianočné tradície – výrobky na vianočnú burzu

SJL

Diskusia, Názor, Číslovky

ETV

Vianoce

MAT

Sčítanie a odčítanie do 10 000, riešenie aplikačných úloh

VLA
MAT

4.

Vianoce
Vybrané slová po Z (rozdiel medzi zvykom a potrebou)

2/2

Vypracovať finančný plán

1.

Žiak je schopný:
Roztriediť príjmy do domácnosti a
výdavky na domácnosť.

2.

3.

4.

VLA

Ako pretvárame krajinu

1AJ

Vianoce

HUV

Bol jeden gajdoš

MAT

Precvičovanie, slovné úlohy

PVO

Naša krajina – Slovensko

INF

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému

1AJ

Narodeninová oslava

MAT

Vytváranie čísel v obore do 10 000, Zaokrúhľovanie

HUV

Šijeme vrecia šijeme

VLA

Finančný rozpočet turistickej cesty do Tatier

1AJ

Môj dom/byt

ETV

Asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie

SJL

Diskusia

MAT

Stĺpcové diagramy, Riešenie aplikačných úloh

PDA

Elektrická energia

3

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

3/1

Poznať a zosúladiť osobné, rodinné,
spoločenské potreby
Žiak je schopný:
Pomenovať osobné, rodinné a
spoločenské potreby.
Vysvetliť vzťah ľudská práca –
peniaze.
Vymedziť situácie, kedy si človek
predmety nakupuje a kedy si ich
požičiava.

1.

2.

3.

SJL

Rozprávanie podľa obrázka – obchodný dom

ETV

Úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny, Projekt
o rodine

TSV

Pohybové hry

PVO

Spoznávame človeka, Povolania ľudí

SJL

O načisto obrátenej krajine, Samohláska ä

1AJ

Ovocie

ETV

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy, Pomoc, darovanie, delenie

VYV

Podnety dizajnu – grafický dizajn, symbol

1AJ

Vzťahy v rodine

SJL

Bebek z Krásnej Hôrky

SJL
4.

3/2

Prijímať finančné rozhodnutia so
zvažovaním alternatív a ich
dôsledkov
Žiak je schopný:
Zoradiť osobné želania/potreby
podľa ich dôležitosti. Stanoviť si
merateľné krátkodobé finančné
ciele.

1.

2.

3.

3/3

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o
nákupe

VYV
PDA

Jednoduché stroje

1AJ

Rodina a spoločnosť

MAT

Čísla 0 až 10, Číselný rad - peňaženka

HUV

Na dvore býva sliepočka naša

SJL

Ako sa robí dom, Tri prasiatka

PVO

Veľká noc

MAT

Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
bez prechodu cez základ 100, Riešenie slovných úloh

SJL

Ga-ga-ga gaštany

SJL

Vybrané slová po P, Vyjadrenie vlastnej túžby, Reklama,
Dievčatko so zápalkami

MAT

Zápis a rozklad čísel

INF

Algoritmické riešenie problémov

VLA

Rodinné zvyky a tradície

4.

ETV

Reálne a zobrazené vzory

1AJ

Rodinné sviatky – Vianoce, narodeniny

1.

MAT

Prirodzené čísla 1 až 20, Slovné úlohy

INF

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou

2.

SJL

Svet je hore nohami – Reklama
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

MAT
Žiak je schopný:
Porovnať ceny rovnakého alebo
podobného výrobku a/alebo služby
v dvoch rôznych obchodoch.

Ako vzniká kniha, knižnica – kníhkupectvo, Zariaďovanie
bytu
Výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení
Dopravné prostriedky

MAT
3.

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 – Práca
s kalkulačkou

1AJ

Základné druhy oblečenia

SJL

Inzerát, Diskusia – názor

Uplatniť zodpovedné rozhodovanie
pri nákupe, primerane veku.
4.

3/4

Opísať používanie rôznych metód
platenia

1.
2.

Žiak je schopný:
Opísať, za čo všetko sa v
domácnosti platí.
Vysvetliť používanie peňazí v
bežných situáciách (hotovostná a
bezhotovostná forma peňazí).

MAT

Zaokrúhľovanie čísel na stovky, Počítanie so
zaokrúhľovanými číslami

IFV

Vyhľadávanie informácií na internete

1AJ

Jedlá, Obchody a nakupovanie

SJL

Diskusia, Názor

MAT

Prirodzené čísla 1 až 20, Sčítanie a odčítanie do 10

PVO

PVC

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000
Vianočné tradície (rozpočet rodiny na sviatky)

1AJ

Jedlá

MAT
3.

1.

4/1
Žiak je schopný:
Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru
alebo služby alebo požičania si
predmetu.

2.

VLA

Premena dediny

IFV

Práca s webovou stránkou

MAT

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov

SJL

Diskusia, názor

PVO

Moja rodina

1AJ

Stravovanie, jedlá

MAT

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

PVO

Sviatky – Vianoce
Diskusia – názor

SJL

VYV

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Reliéf mince

PDA

Jednoduché stroje – požičovne náradia

SJL

Ako vzniká kniha

IFV

Komunikácia prostredníctvom IKT

MAT

Násobenie a delenie v obore násobilky, Propedeutika
priamej úmery

1.

PVO

Moja rodina

2.

PVO

Cestovanie – Spomíname na prázdniny
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Môj dom/byt
Pomoc, darovanie, delenie sa

3.

4.

Mať základné informácie o
jednotlivých druhoch úverov
poskytovaných spotrebiteľom
Žiak je schopný:
Vysvetliť, že peniaze sa dajú
požičať vo finančných inštitúciách.

MAT

MAT
3.

1AJ
ETV
MAT

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie

SJL

Rozhlas a televízia ako informačný prostriedok

ETV

INF

Reálne a zobrazené vzory
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
Rodina, Vianočné sviatky
Algoritmické riešenie problémov – analýza problému

ETV

Riešenie problémov

4.

4/3

Neživá príroda a prírodné javy – Odparovanie vody
a filtrácia, Spomíname na prázdniny
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

Úver a dlh
Identifikovať riziká, prínosy a
náklady jednotlivých typov úverov

4/2

Vianočné tradície – zhotovovanie výrobkov na vianočnú
burzu

MAT

4.

4

PVC

Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť
problémom so zadlžením
(predlžením) alebo ako ich zvládnuť

1.

1AJ
2.

Žiak je schopný:
Vysvetliť, čo môže nastať pri
požičiavaní si cenných predmetov
alebo peňazí.

ETV

3.

4.

SJL

Diskusia, názor

TSV

Povely a pokyny

MAT

Práca s tabuľkou

ETV

Pomoc, darovanie, delenie

SJL

Vybrané slová po R – rýdze zlato
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie, Násobenie a delenie v obore
násobilky
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

MAT
IFV

5

Sporenie a investovanie

5/1

Vysvetliť, ako sporenie prispieva k
finančnej prosperite
Žiak je schopný:
Opísať, ako a prečo človek môže
sporiť.

1.

2.

MAT

Prirodzené čísla 1 až 20, Aplikačné úlohy

VYV

Hra na zberateľa starých nefunkčných predmetov

HUV

Zrelá fazuľa

VYV

Podnety architektúry – Môj vysnívaný dom

SJL

Ako si mačky kúpili televízor
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100,
Aplikačné úlohy
Objavujeme ľudské telo - Opakovanie

MAT
PDA

3.

MAT

Vytváranie kombinácii, slovné úlohy s kombinatorickou
motiváciou

1AJ

Môj dom/byt

ETV

Materiálna a nemateriálna pomoc

INF

Informačná spoločnosť - digitálne technológie v
spoločnosti

SJL

Otcovská rada

MAT

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie

PVC

Druhotné suroviny, práca s odpadovým materiálom

SJL

Diskusia, názor

HUV

Už je zima, už je tu

TSV

Kondičné cvičenia a súťaže s využitím náradia a náčinia

4.

6

Riadenie rizika a poistenie

6/1

Vysvetliť pojem riziko a pojem
poistenie

1.
2.

Žiak je schopný:
Uviesť príklady rizík, ktorým môžu
čeliť jednotlivci a domácnosti.
Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy.

3.

TSV

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

SJL

Písanie i ,í, y, ý po obojakej spoluhláske R, Vysvetliť
pojmy riziká v domácnosti.

1AJ

Ľudské telo

INF

Informačná spoločnosť - digitálne technológie v
spoločnosti

DOV
4.
6/2

Charakterizovať verejné poistenie a
vysvetliť rozdiel medzi verejným a
komerčným poistením
Žiak je schopný:
Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia
potrebujú poistiť.
Na jednoduchých príkladoch
názorne ukázať, ako poistenie
funguje.

1.

PDA

Blesk – poistenie domácnosti, Striedanie ročných období

MAT

Slovné úlohy

SJL

Vyvodenie hlásky č, Č

VYV

Škola v galérií – rozprávanie o galérii

MAT

Sčítanie a odčítanie do 20, Radové číslice
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
Cestovanie – Bezpečnosť na ceste

ETV
2.

3.

4.

Pravidlá cestnej premávky

PVO
ETV

Bezpečná cesta do školy

MAT

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Práca
s peniazmi

1AJ

Voľný čas, záľuby

PVC

Bezpečnosť práce pri praktických úlohách (šitie,
strihanie)

ETV

Záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí

DOV

Prevencia pred úrazmi

TSV

Poradové a organizačné cvičenia, Zásady bezpečnosti

VLA

Spoznávame Bratislavu

MAT

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie

Implementácia do jednotlivých predmetov a tém
podľa ročníkov - ISCED 2
HLAVNÉ TÉMY A ČIASTKOVÉ
KOMPETENCIE

ROČ
NÍK

1

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

1/1

Určiť rôzne spôsoby komunikácie o
finančných záležitostiach
Žiak je schopný:
Vysvetliť možnosti úniku dôležitých
osobných údajov. Zhodnotiť dôsledky
zneužitia osobných údajov. Vysvetliť, ako
komunikácia o finančne významných
záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu
konfliktom (finančná inštitúcia, klient).

5.

6.

7.

8.

9.
1/2

Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany
spotrebiteľov
Žiak je schopný:
Vyhľadať informácie o právach
spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu.
Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich
obchodných praktík. Uviesť príklady
falšovaných tovarov (tzv. fejkov).

5.

6.

7.

8.

9.

1/3

Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad
finančným trhom

5.

PRED
MET

UČIVO (TÉMA)

INF

Bezpečnosť na internete

SJL

Interview

ETV

Pozorné počúvanie iných

SJL

Zhovárame sa a diskutujeme

OBN

Vzťahy a pravidlá našej rodiny

GEG

Obyvateľstvo

SJL

Asertívna a efektívna komunikácia

OBN

Štruktúra spoločnosti

ETV

Dôstojnosť ľudského jedinca

SJL

Čo ovplyvňuje našu budúcnosť?

ETV

Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť

GEG

Obyvateľstvo a sídla Európy

MAT

Percentá – úlohy z oblasti bankovníctva

SJL

Úvaha

OBN

Peniaze a funkcia peňazí

SJL

Chceme byť informovaní

ETV

Počúvame iných

GEG

Mestá a dediny

VYV

Odev – móda

SJL

Človeče, poznávaš sa v bájkach?

GEG

Hospodárstvo (Ázia)

OBN

Sociálna funkcia rodiny

INF

Vyhľadanie a zhodnotenie informácií

SJL

Príhovor

ETV

Poznávanie svojich silných a slabých stránok

THD

Stroje a zariadenia používané v domácnosti

GEG

Cestovný ruch
Poľnohospodárstvo a priemysel (Európa)

OBN

Sociálne zmeny v spoločnosti

OBN

Reklama a jej následky, Občianske práva,
Funkcie štátu

THD

Moderné elektrické spotrebiče

GEG

Cestovný ruch (Európa)
Poľnohospodárstvo a priemysel (Európa)

2RJ

Podľa odevu vítajú

VUM

Umenie a gýč

1AJ

Vzťahy medzi ľuďmi

OBN

Projekt – Moja firma

CHE

Zdravá výživa

SJL

Výkladový slohový postup – reklama
Administratívny štýl – reklamácia

SJL

Správa

ETV

Džentlmenské dohody

Žiak je schopný:
Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR.
Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a
nebankovými subjektmi.

1/4

Posúdiť význam boja proti korupcii,
podvodom, ochrany proti praniu špinavých
peňazí
Žiak je schopný:
Identifikovať korupčné správanie.
Identifikovať podvodné správanie.

6.

7.

Identifikovať zdroje osobných príjmov
Žiak je schopný:
Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).
Charakterizovať príjem z podnikateľskej
činnosti.

ETV

Asertívne práva

OBN

Veľké spoločenské skupiny
Zjednocovanie Európy

MAT

Kontextové slovné úlohy

9.

OBN

Peniaze a banky

5.

6.

5.

7.

8.

9.
Vypracovať finančný plán
Žiak je schopný:
Vysvetliť prvky osobného rozpočtu
(pravidelné a nepravidelné príjmy, výdavky
a úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti.
Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a
rozpočet malého podniku – fyzickej osoby.
Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný,
schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny.

Projekt – Archaizmy a historizmy v našom regióne

Funkcie štátu

6.

2/2

Desatinné čísla – slovné úlohy

SJL

OBN

9.

Plánovanie, príjem a práca

MAT

GEG

8.

2/1

Ekonomická funkcia rodiny

8.

7.

2

OBN

5.

6.

7.

SJL

O červenej sliepočke

ETV

Moje najlepšie vlastnosti

INF

Typy informácií

OBN

Moja rodina

MAT

Krížom-krážom desatinnými číslami

ETV

Reálne vzory

SJL

Detektívka, Ľuboš Zeman – Umenie žiť

ETV

Byť sám sebou

OBN

Sociálne zmeny v spoločnosti

ETV

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok,
Ekonomické hodnoty a etika

OBN

Zákonodarná moc, zákonodarný proces

OBN

Banky a sporiteľne, Euro na Slovensku

ETV

Najprv pomáhaj, potom počúvaj

THD

Remeslo v praxi, Peniaze a práca

MAT

Iné čísla ako prirodzené

SJL

Pracovné piesne

INF

Práca so štruktúrami

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

1AJ

Prázdniny, cestovanie

MAT

Počítanie s približnými číslami

THD

Technika, človek, príroda, technické dielo,
myšlienka, konštrukcia, výrobok, využitie

SJL

J. G. Tajovský: Do konca – rozbor poviedky

ETV

Etické aspekty rodiny

GEG

Obyvateľstvo a sídla (Európa)

2RJ

Ahoj škola – profesie

1AJ

Pozitívne a negatívne vzory

GEG

Obyvateľstvo a sídla (Európa)

OBN

Rodinné právo

MAT

Slovné úlohy s percentami

OBN

Banky a sporiteľne

GEG

Hospodárstvo a znečistenie prírody (Slovensko

SJL

Detvan a Jánošíkov poklad – rozbor povesti

ETV

Ako spolu hovoríme?

THD

Výrobok, vznik výrobku: myšlienka – proces
výroby – výrobok, návrh výrobku

MAT

Odhad

GEG

Projekt

OBN

Hodnoty našej rodiny

THD

Vynález, objav, patent

SJL

Základné a radové číslovky

ETV

Slobodné prijatie záväzkov

OBN

Občan a občianstvo

8.

9.

2/3

Vysvetliť daňový a odvodový systém
Žiak je schopný:
Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z
daní.

5.

6.

7.

MAT

Aplikačné úlohy

ETV

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a cieľ

OBN

Zákonodarný proces

FYZ

Využitie slnečnej energie

INF

Microsoft Excel – projektový výstup

SJL

Zámená a číslovky

FYZ

Elektrická energia a jej premeny

OBN

Ako sa stať podnikateľom

GEG

Hospodárstvo a znečistenie prírody (Slovensko)

SJL

Tvoríme jednoduché príbehy

ETV

Ako sa dorozumievame?

MAT

Slovné úlohy

GEG

Pamiatky UNESCO

OBN

Slovensko a EÚ

MAT

Riešenie slovných úloh v oblasti finančníctva

DEJ

Mestské výsady, privilégiá (dane)

OBN

Kto nám vládne

GEG

Západná Európa

SJL

8.

MAT

Slovné úlohy s percentami, Úrok
Finančná matematika – Dane

GEG

Západná Európa

INF

2/4

Zhrnúť právne formy podnikania a základné
predpisy pre oblasť podnikania
Žiak je schopný:
Vysvetliť podstatu a význam podnikania na
príkladoch podnikateľských subjektov v
praxi. Navrhnúť vlastný projekt a
individuálne aj tímovo pracovať na jeho
realizácii.

Microsoft Excel – tabuľka, graf, typy grafov

OBN

Zákonodarná moc

9.

OBN

Dane a daňová sústava

SJL

Ohybné slovné druhy

5.

ETV

Ako predísť konfliktu

GEG

Projekt

OBN

Moje mesto
Proces vzniku výrobku
Myšlienka – konštruovanie – výroba – použitie –
likvidácia a recyklácia

6.

7.
8.
9.

THD
SJL

M. Kukučín – Z teplého hniezda (rozbor textu)

ETV

Byť sám sebou

OBN

Ústava SR

OBN

Odvetvia práva

OBN

Projektová práca – Moja firma

GEG

Projekt o miestnej krajine (Slovensko)

3

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

3/1

Poznať a zosúladiť osobné, rodinné,
spoločenské potreby
Žiak je schopný:
Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať
(rozdiel medzi úsporami a pôžičkou).
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu
peňazí ako prostriedku na zabezpečenie
životných potrieb.

M. Hlušíková – Srdce v ofsajde

5.

6.

7.

BIO

Voda a jej okolie, Šetrenie pitnou vodou

ETV

Spletité cestičky

SJL

Jednoduché rozprávanie

1AJ

Môj dom/byt

MAT

Porovnávanie rozdielom, Počítanie na kalkulačke

GEG

Pamiatky UNESCO

SJL

Dramatické umenie – Princezná so zlatou
hviezdou na čele

BIO

Živočíchy prospešné pre človeka

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

BIO

Vplyv návykových látok na zdravie človeka –
protidrogová prevencia.
Zdravie a choroba – význam racionálnej výživy,
prevencie chorôb a očkovania

SJL

Asertívna a afektívna komunikácia

8.

9.

3/2

Prijímať finančné rozhodnutia so
zvažovaním alternatív a ich dôsledkov
Žiak je schopný:
Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich
priority. Prijímať finančné rozhodnutia na
základe svojich reálnych možností a
zhodnotiť ich dôsledky. Opísať základné
typy bankových produktov.

5.

6.

7.

8.

9.
3/3

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe
Žiak je schopný:
Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a
investovaní finančných prostriedkov.
Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy
reklamy na spotrebiteľa.

5.

6.

7.

8.

THD

Domáce práce a údržba domácnosti

CHE

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

GEG

Problémy Európy

OBN

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť

1AJ

Mládež a svet, Kultúra komunikácie

MAT

Percentá, úrok

OBN

Rodinné právo

CHE

Železo

CHE

Látky nebezpečné pre človeka

SJL

Romantická literatúra – Bedári

GEG

Obyvateľstvo (Slovensko)

OBN

Potreby a statky

BIO

Životné prostredie – starostlivosť o životné
prostredie a faktory ovplyvňujúce ŽP

SJL

Alojz Medňanský – Čertova brázda

ETV

Moje najlepšie vlastnosti

GEG

Pamiatky UNESCO
Objavovanie kozmonautiky a vesmíru

MAT

Násobok a deliteľ

OBN

Zostavujeme rebríček hodnôt našej rodiny

THD

Počítač a technické kreslenie, Využitie internetu

ETV

Pochopenie rodičov a súrodencov

SJL

Slovnodruhový rozbor

GEG

Cestovný ruch (Európa)

OBN

Občan a občianstvo

OBN

Rodinné právo

SJL

Úvaha

GEG

Cestovný ruch (Európa)

ETV

Projekt – Zakladanie firmy,
Vzory – Vo svete a doma

MAT

Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a
diagramov

DEJ

Život v Slovenskom štáte

OBN

Druhy sporenia, Osobné financie

GEG

Cestovný ruch (Slovensko)

GEG

Pamiatky UNESCO

SJL

Vzor pekný

ETV

Ako predísť konfliktu

OBN

Vzťahy v našej rodine

GEG

Hospodárstvo (Ázia)

MAT

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Slovné úlohy

1AJ

Stravovacie návyky

VYV

Plagát

DEJ

Zlatá baňa Uhorska (nová mena)

INF

Internetové obchody

ETV

Pochopenie rodičov a súrodencov

SJL

Holá a rozvitá veta

GEG

Poľnohospodárstvo a priemysel (Európa)

MAT

Kladné a záporné čísla – slovné úlohy

ETV

Ekonomické hodnoty a etika – založenie firmy

SJL

Úvaha

OBN

Právne predpisy

GEG

Poľnohospodárstvo a priemysel (Európa)

V obchode

1AJ

Druhy a vzory odevných materiálov

2NJ

V obchode – nakupovanie

SJL

Prídavné mená, Výkladový slohový postup –
reklama

1AJ

Kultúra nakupovania a služieb

GEG

Cestovný ruch (Slovensko)

CHE

Kyslíkaté deriváty – alkoholy
Lieky

OBN

Spotreba a spotrebiteľ

Opísať používanie rôznych metód platenia

1AJ

Základné druhy oblečenia

Žiak je schopný:
Opísať moderné spôsoby platenia. Rozlíšiť
platobné karty podľa funkcie (debetné,
kreditné). Opísať spôsoby platenia v
tuzemskej a zahraničnej mene. Porozumieť
prepočtu meny (napríklad českých korún
na Euro a naopak).

DEJ

Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes
(výmenný obchod)

SJL

Tvoríme jednoduché príbehy

MAT

Násobenie spamäti, Násobenie na kalkulačke,
Delenie na kalkulačke

GEG

Rozmanité krajiny Zeme

ETV

Ja – správa

9.

3/4

2RJ

5.

6.

7.

8.

9.

4

Úver a dlh

4/1

Identifikovať riziká, prínosy a náklady
jednotlivých typov úverov
Žiak je schopný:
Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania
úveru vrátane používania kreditnej karty.
Aplikovať na príkladoch jednoduché
úročenie. Analyzovať možnosti získavania
finančných prostriedkov cez bankové a
nebankové subjekty a dôvody a riziká
nákupov na úver.

5.
6.

7.

8.

9.

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

GEG

Obyvateľstvo a sídla (Ázia)

1AJ

Príprava jedál

MAT

Násobenie a delenie desatinných čísel

INF

Internetové obchody

2NJ

Cestovanie, dovolenka

ETV

Rozvoj vlastnej identity

SJL

Slovesné a neslovesné vety

GEG

Zjednocovanie Európy

OBN

Princípy demokracie

MAT

Priama úmernosť, rovnice

GEG

Zjednocovanie Európy

2RJ

V obchode

OBN

Právne normy

2NJ

Pri pokladni

OBN

Banky a sporiteľne

1AJ

Druhy a spôsoby platenia

GEG

Cestovný ruch (Slovensko)

SJL

Slovesá

ETV

Ako predísť konfliktu

OBN

Stávame sa občanmi SR a EÚ

GEG

Hospodárstvo (Ázia)

MAT

Percentá, jednoduché úrokovanie

INF

Vyhľadanie a zhodnotenie informácií

THD

Finančné inštitúcie

SJL

Jednoduchá veta, súvetie

OBN

Právny štát

ETV

Manipulácia

MAT

Slovné úlohy s percentami, Úrok, Úver

THD

Technika – domácnosť – bezpečnosť, Poznať
bytové inštalácie – kúrenie, rozvod studenej
a teplej vody

OBN

Právne predpisy

MAT

Slovné úlohy s percentami

OBN

Euro na Slovensku

4/2

Mať základné informácie o jednotlivých
druhoch úverov poskytovaných
spotrebiteľom
Žiak je schopný:
Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a
ich poskytovateľov. Vysvetliť systém
ochrany spotrebiteľa pri úveroch
spotrebiteľom.

5.
6.

7.

8.

9.
4/3

Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť
problémom so zadlžením (predlžením)
alebo ako ich zvládnuť
Žiak je schopný:
Uviesť príklady legálnych a nelegálnych
postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť
význam úverovej histórie a budovanie
pozitívnej úverovej histórie.

5.
6.

7.

8.

9.

5

Sporenie a investovanie

5/1

Vysvetliť, ako sporenie prispieva k
finančnej prosperite
5.
Žiak je schopný:
Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového
fondu“. Opísať pozitívne a negatívne
stránky sporenia na krátkodobé,
strednodobé a dlhodobé ciele.

6.

7.

8.

9.
5/2

Zhodnotiť investičné alternatívy
Žiak je schopný:
Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje
rýchly a jednoduchý prístup k finančným
prostriedkom. Uviesť možnosti využitia
voľných finančných prostriedkov (sporenie,
produkty so štátnym príspevkom,
nehnuteľnosti).

5.
6.

7.

8.

THD

Pôda

DEJ

Zápas o každodenný chlieb (hospodárska kríza)

SJL

Podstatné mená mužského rodu

ETV

Každý máme svoj spôsob

OBN

Slovensko a EÚ

INF

Vyhľadanie a zhodnotenie informácií

SJL

Číslovky ako slovný druh

ETV

Vedieť obhájiť svoje práva

GEG

Problémy Európy

OBN

Právny štát

GEG

Problémy Európy

OBN

Právne normy

SJL

Príslovkové určenie

OBN

Banky a sporiteľne

MAT

Slovné úlohy s percentami

SJL

Prídavné mená

ETV

Ako spolu hovoríme?

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

INF

Microsoft PowerPoint – projekt

ETV

Slobodné prijatie záväzkov

SJL

Neologizmy, historizmy, archaizmy, Detektívka

OBN

Ústava SR

MAT

Slovné úlohy s percentami, Úrok, Úver

SJL

Akou rečou hovorí reklama

OBN

Trestné právo

GEG

Hospodárstvo a znečistenie prírody (Slovensko)

OBN

Druhy bánk

INF

Internet – webové stránky

ETV

Vlajka dobrých ľudí

MAT

Slovné úlohy

GEG

Mestá a dediny

SJL

Slovesá

MAT

Desatinné čísla – slovné úlohy

OBN

Sociálna funkcia rodiny

ETV

Zdravé sebavedomie

SJL

Asertívna a efektívna komunikácia

GEG

Cestovný ruch (Európa)

OBN

Právny štát

SJL

Debatujeme na úrovni

ETV

Ekonomika hodnoty – projekt Zakladanie firmy

OBN

Rodinné právo

GEG

Cestovný ruch (Európa)

GEG

Obyvateľstvo (Slovensko)

OBN

Banky a sporiteľne, Ako sa stať podnikateľom

SJL

J.G. Tajovský – Ženský zákon

SJL

Číslovky ako slovný druh

ETV

Dobré vzťahy medzi ľuďmi

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

MAT

Slovné úlohy na percentá z praktického života

SJL

Veta a súvetie

ETV

Byť sám sebou

OBN

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť

GEG

Obyvateľstvo a sídla Európy

9.

6

Riadenie rizika a poistenie

6/1

Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie
5.
Žiak je schopný:
Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne
druhy rizík alebo ako sa im dá úplne
vyhnúť. Vysvetliť podstatu a význam
poistenia. Uviesť základné druhy poistenia
(životné a neživotné).

6.

7.

8.

9.
6/2

Charakterizovať verejné poistenie a
vysvetliť rozdiel medzi verejným a
komerčným poistením

5.
6.

Žiak je schopný:
Vysvetliť základný účel verejného
poistenia. Charakterizovať zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho
predovšetkým nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a
poistenie v nezamestnanosti.

7.

8.

DEJ

Priemyselná revolúcia a modernizácia

OBN

Rodinné právo

MAT

Projekty – zber údajov

SJL

Administratívny štýl

OBN

Základná ekonomická orientácia

GEG

Hospodárstvo a znečistenie prírody (Slovensko)

SJL

Píšeme jednoduché príbehy

ETV

Čo môžem urobiť lepšie

GEG

Život vo vysokých pohoriach

OBN

Moja rodina, pravidlá mojej rodiny

ETV

Slobodné prijatie záväzkov

SJL

Zdomácnené slová, slová domáceho pôvodu

THD

Domáce práce a údržba domácnosti

OBN

Sociálne zmeny v spoločnosti

MAT

Pravdepodobnostné hry a pokusy

ETV

Ekonomické hodnoty a etika – reklama

GEG

Obyvateľstvo a sídla Európy

OBN

Funkcie štátu

OBN

Sporiteľne a poisťovne

GEG

Cestovný ruch (Slovensko)

SJL

Zemský poklad

ETV

Čo môžeme urobiť lepšie

GEG

Rozmanité typy krajín

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

2RJ

U lekára

ETV

Vyslovenie prosby, láskavosti

SJL

J. C. Hronský – Do školy

THD

Poistenie

GEG

Cestovný ruch, Zjednocovanie Európy

OBN

Princípy právneho štátu

GEG

Cestovný ruch, Zjednocovanie Európy

OBN

Funkcie štátu

MAT

Štatistika

SJL

Združené pomenovanie

ETV

Druhy sporenia, Osobné financie
Obyvateľstvo (Slovensko), Cestovný
ruch (Slovensko)
Džentlmenské dohody

OBN
9.
6/3

Charakterizovať komerčné poistenie
Žiak je schopný:
Rozoznať hlavné typy poistenia
motorových vozidiel. Vysvetliť rozdiel medzi
poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu)
a poistením domácnosti (zariadenia).

5.
6.

7.

8.

9.

GEG

SJL

Opakovanie ohybných slovných druhov

OBN

Ekonomická funkcia rodiny

ETV

Etické aspekty rodiny

SJL

Slová cudzieho pôvodu

THD

Plánovanie a vedenie domácnosti

OBN

Princípy právneho štátu

GEG

Cestovný ruch, Obyvateľstvo a sídla Európy

OBN

Verejné a súkromné právo

MAT

Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich
matematické myslenie

OBN

Druhy sporenia, Osobné financie

