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Škola pre 21. storočie 

Rozvoj  sociálno-finančnej gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

Integrovaný tematický blok Vysoko efektívneho učenia 

EURÁCKE KRÁĽOVSTVO 
Ročník: druhý 

Integrované predmety: slovenský jazyk, čítanie, informatická výchova 

Časová dotácia: 90-minútový blok 

Rozvoj životnej zručnosti: spolupráca 

Kľúčové učivo: Na Slovensku platíme peniazmi – eurami. Môžeme použiť mince a bankovky. Peniaze 
do rodiny prichádzajú rôznymi spôsobmi  - máme príjmy. Tiež ich míňame na rôzne veci – máme 
výdavky.Potrebujeme sa naučiť  hospodáriť s nimi. Ako ich sporiť a ako si požičať. 

Program bloku: 

A. Komunita, naladenie na učenie 

B. Objavné vyučovanie, výklad 

C. Včielkine dukáty - energizér  

D. Záchrana kráľovstva - aplikačné úlohy na výber 

E. Reflexia, cestovateľ v čase  

Postup, inštrukcie pred začiatkom vyučovania. 

Program bloku zapíšeme do mapy mysle, programu dňa. Vysvetlíme jednotlivé časti, pričom žiaci 
majú priestor na otázky ohľadom celého dňa, môžu navrhnúť, čo by chceli robiť a podľa možností 
môžeme do mapy mysle dňa doplniť činnosť, ktorú deti navrhli. Grafické znázornenie programu dňa 
väčšinou súvisí s tematickým zadaním, projektom, celoročnou témou, ktorú v triede preberáme. 
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Obrázok č. 1: Mapa mysle - program dňa 

A. Komunita, naladenie na učenie 

Cieľ aktivity: Naladiť sa na učenie, rozvíjať čítanie s porozumením. 

Metódy: Metódy rozvoja čítania s porozumením, samostatná práca, rozhovor. 

Pomôcky: pracovné listy s textom ľudovej rozprávky a úlohami na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Realizácia: 

Žiakom prečítame motivačný text.  Po prečítaní ho  rozdáme. Na konci textu sú pripravené otázky, 
zamerané na rozvoj čítania s porozumením, na ktoré každý žiak odpovedá písomne. 

Ako starček menil, až kým nevymenil (ľudová rozprávka) 

Kúpal sa bohatý kupec v rieke, dostal sa do hlbočiny a topil sa. Šiel okolo starček, sedliačik-šediváčik. 
Začul krik, zaraz pribehol a kupca z vody vytiahol. Kupec nevedel, ako sa starčekovi odslúžiť. Pozval ho 
k sebe do mesta, pohostil ho, ako len najlepšie vedel a daroval mu kus zlata ako konská hlava.  
Vzal sedliak zlato a šiel domov. A oproti nemu koniar ženie celé stádo koní: - Vitaj, starček, odkiaľže 
ideš, odkiaľ?  
- Z mesta od bohatého kupca.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- Daj mi zlato a vyber si najlepšieho koňa!  

Vybral si starček najlepšieho koňa, poďakoval sa a šiel svojou cestou.  
Ide starček a oproti nemu pastier ženie voly: - Vitaj, starček, odkiaľže ideš, odkiaľ?  

- Z mesta od bohatého kupca.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- A kde máš to zlato?  
- Vymenil som ho za koňa.  
- Vymeň si koňa za vola, za ktorého chceš!  

Starček si vybral vola, poďakoval sa a šiel svojou cestou. Ide starček a oproti nemu ovčiar ženie 
kŕdeľ oviec:  

- Vitaj, starček, odkiaľže ideš, odkiaľ?  
- Z mesta od bohatého kupca.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- A kde máš to zlato?  
- Vymenil som ho za koňa.  
- A kde je kôň?  
- Vymenil som ho za vola.  
- Vymeň si vola za barana, za ktorého chceš. 

Vybral si starček najlepšieho barana, poďakoval sa a šiel svojou cestou.  
Ide starček a oproti nemu pastier ženie bravy: - Vitaj, starček, kde si bol?  
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- V meste u bohatého kupca.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- A kde máš to zlato?  
- Vymenil som ho za koňa.  
- A kde je kôň?  
- Vymenil som ho za vola.  
- A kde je vôl?  
- Vymenil som ho za barana.  
- Daj mi barana a vezmi si najlepšieho brava.  

Vybral si starček najlepšieho bravčeka, poďakoval sa a šiel svojou cestou.  
Ide starček a oproti nemu obchodník s krošňou na chrbte: - Vitaj, starček, odkiaľže ideš, odkiaľ? 

- Z mesta od bohatého kupca.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- A kde máš to zlato?  
- Vymenil som ho za koňa.  
- A kde je kôň?  
- Vymenil som ho za vola.  
- A kde je vôl?  
- Vymenil som ho za barana.  
- A kde je baran?  
- Vymenil som ho za brava.  
- Vymeň si bravčeka za ihlu a vyber si, ktorú chceš. Vybral si starček najlepšiu ihlu, poďakoval 
sa a šiel svojou cestou. Preliezal plot a ihlu stratil.  

Vybehla starenka oproti starčekovi: - Ach, môj holúbok! Bola by som sa tu bez teba utrápila! No 
porozprávaj, bol si u kupca? 

- Bol.  
- A čo ti dal kupec?  
- Kus zlata ako konská hlava.  
- A kde máš to zlato?  
- Vymenil som ho za koňa.  
- A kde je kôň?  
- Vymenil som ho za vola.  
- A kde je vôl?  
- Vymenil som ho za barana.  
- A kde je baran?  
- Vymenil som ho za bravčeka.  
- A kde je bravček?  
- Vymenil som ho za ihlu. Chcel som ti priniesť darček, starká moja. Preliezal som plot a ihlu 
som stratil.  
- No chvalabohu, holúbok môj, že si sa mi ty vrátil! Poďme do izby večerať.  

A žili starček so starenkou šťastne aj bez zlata. 
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Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

1. Otázka zameraná na prvý proces rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

Napíš, čo dostal starček ako prvé (kus zlata ako konská hlava). 

- Žiaci majú odpovedať odpoveďou, ktorá vychádza priamo z textu (informácia je v texte 
explicitne uvedená). 

2. Otázka zameraná na druhý proces rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

Vymenuj domáce zvieratá, ktoré získal starček pri výmenách (kôň, vôl, baran, brav). 

- Žiaci majú odpovedať  odpoveďami, ktoré vyplývajú z textu, majú vyvodiť, že jedna udalosť 
bola príčinou inej. 

3. Otázka zameraná na tretí proces rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

Napíš, ktorú svoju obľúbenú vec by si bol ochotný vymeniť. 

- Žiaci majú interpretovať využitie informácií z textu v reálnom živote. 

Po samostatnej práci diskutujeme so žiakmi  o výhodách a nevýhodách výmeny tovarov v rozprávke. 
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B. Výklad, objavné, problémové vyučovanie 

Aktivity 

1. Pátračské čítanie 

Cieľ aktivity: Orientovať sa v pokladničnom doklade, 

rozumieť pojmom pokladničný blok, suma, hotovosť, rozvíjať 

čítanie s porozumením. 

Metódy: Samostatná práca, práca v dvojiciach. 

Pomôcky: Pracovné listy s prekopírovaným pokladničným 

blokom a úlohami 

Realizácia: 

 

Žiaci dostanú pracovné listy a samostatne vypracúvajú úlohy.
  

1. Napíš, z akého obchodu je pokladničný blok. 
------------------------------------ 

2. Napíš číslom, koľkokrát sa na bloku vyskytuje slovo 
miňonky. 
------------------------------------ 

3. Napíš, aké ovocie obsahuje nákup. 
------------------------------------ 

4. Odpíš z bloku dátum nákupu. 
----------------------------------- 

5. Doplň slovo do vety: 
Len to najlepšie na _________________ dni! 

6. Nakresli vec, ktorá je na pokladničnom bloku 
podčiarknutá. 

 

                                         Obrázok č. 2 Pokladničný blok 

 

Po vypracovaní úloh si žiaci v dvojiciach kontrolujú odpovede. 

2. Výmenník 

Cieľ aktivity: Rozvíjať zručnosti-organizácia, komunikácia, rozumieť pojmom výmenný obchod, 
rozvíjať tvorivosť. 
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Metódy: Zážitková metóda, rozhovor. 

Pomôcky: Výrobky vlastnej výroby, motivačný text. 

Realizácia: 

Táto aktivita je spoločná pre všetkých žiakov 2. ročníka počas projektového týždňa. Žiakom 
prečítame motivačný text: 

„Voľakedy dávno, keď v kráľovstve vládol kráľ VÝMENNÍK XX., nepoznali žiadne peniaze. Všetky 
potrebné veci  - banány, stoly, vzácne prstene, lietajúce koberce, pokladničky si obyvatelia kráľovstvá 
vymieňali medzi sebou a tak vládol medzi nimi výmenný obchod. Bolo to veľmi zaujímavé a tak na 
počesť kráľa Výmenníka XX. založili tradíciu výmenných vianočných trhov.“ 

Úlohou pre žiakov je zúčastniť sa na výmennom obchode. Žiaci si v predstihu v školskom klube 
vytvoria rôzne výrobky. Každý žiak  má pripravené dva-tri výrobky. Výmena sa uskutoční  
v spoločenskej miestnosti. 

Po výmennom obchode vedieme rozhovor so žiakmi, ako sa pri tejto aktivite cítili, čo všetko museli 
urobiť, aby sa im výmena podarila. 

Diskutujeme  o výhodách  a nevýhodách výmeny tovarov. Objasníme, prečo potrebujeme peniaze.  

 

3. Euronosiči a eurojedáci 

Cieľ aktivity: Vytvoriť zoznam, odkiaľ deti peniaze získavajú a kde sa míňajú, porozumieť pojmom 
príjem a výdavok,  dbať na úpravu písma. 

Metódy: Analýza, triedenie 

Pomôcky: Zošit 

Realizácia: 

Žiaci  v diskusii vymenúvajú spôsoby, ako získavajú a míňajú peniaze. Spolu so žiakmi komentujeme 
jednotlivé možnosti. Zapisujú zoznam na tabuľu a následne do zošitov do dvoch stĺpcov s názvami 
Euronosiči a Eurojedáci. 

 

C. Včielkine dukáty (energizér) 

Cieľ aktivity: Rozvíjať algoritmické myslenie 

Metódy: Manipulačné činnosti, skupinová práca 

Pomôcky: Robotické hračky Beebot, podložky s obrázkami hradov Slovenska, čokoládové euromince 

Realizácia: Žiakov rozdelíme do skupín. Každá skupina pracuje s jednou včielkou Beebot a s podložkou 
z obrázkami hradov. Na podložke rôzne rozmiestnime toľko mincí, koľko je žiakov v skupine. Úlohou 
každého žiaka je naprogramovať včielku Beebot tak, aby sa dostala k pokladu - čokoládovej eurominci. 
Ak je včielka správne naprogramovaná, žiak poklad získava.  

 
D. Záchrana kráľovstva – aplikačné úlohy na výber 
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Cieľ aktivity: Aplikovať poznatky v konkrétnych aktivitách. 

Metódy: Aplikačné úlohy pre rôzne štýly učenia 

Pomôcky: Hárok papiera s aplikačnými úlohami, grafy, lego 

Realizácia: 

Na veľký hárok pripravíme aplikačné úlohy. Tie žiakom najprv prečítame, vysvetlíme ich. Žiaci dostanú 
čas na premyslenie a výber aplikačnej úlohy. Keď si úlohy vyberú, podpíšu sa na plagát k vybranej 
úlohe. Po výbere si aplikačné úlohy ešte podrobnejšie rozoberieme a žiaci idú pracovať na určené 
miesto. 

Aplikačné úlohy: 

1. Vytvor zoznam, ako ľudia získavajú peniaze. Podčiarkni spôsob ľahko získaných peňazí.  ☺☺ 

2. Vyznač v grafe, koľko našetrili deti v eurokráľovstve. Hviezdičkou pri mene označte toho, kto 
bol najšetrnejší. ☺ 

3. Zostroj z lega pokladničku a zapíš  alebo nakresli na plagát aspoň tri dôvody, prečo je 
potrebné sporiť. ☺☺☺☺☺ 

4. Navrhni šaty pre niektorého člena eurokráľovskej  rodiny z eurokráľovských. ☺ 

Metodické poznámky k aplikačným úlohám: 

Smejko pri úlohe znamená možnosť pracovať samostatne, vo dvojici, alebo v skupine. 

1. Vytvor zoznam, ako ľudia získavajú peniaze. Podčiarkni spôsob ľahko získaných peňazí.   

 Úloha rozvíja jazykovú, logicko-matematickú inteligenciu 
Žiaci pracujú v dvojiciach. Na veľký hárok papiera majú písať možnosti získavania peňazí. Farebne 
vyznačia tie možnosti, o ktorých si myslia, že sa nimi peniaze získajú ľahko. 

2. Vyznač v grafe, koľko našetrili eurokráľovské  deti. Hviezdičkou pri mene označte toho, kto bol 
najšetrnejší.  

Úloha rozvíja logicko-matematickú inteligenciu 

Pre žiakov pripravíme pracovný list s matematickými slovnými úlohami. Výsledky majú vyznačiť 
v pripravenom stĺpcovom grafe, ktorý je súčasťou pracovného listu. 

3. Zostroj z lega pokladničku. Napíš alebo nakresli aspoň tri dôvody prečo je dobré sporiť si 
peniaze. 

Úloha rozvíja telesno-pohybovú inteligenciu, priestorovú, interpersonálnu inteligenciu 

Žiaci pracujú v skupinách.  Diskutujú o výhodách  sporenia. Na plagát veľkosti A3,  zapíšu dôvody 
výhody sporenia, na ktorých sa dohodli.  

4. Navrhni šaty pre niektorého člena eurokráľovskej rodiny z eurokráľovských  materiálov.  

Úloha rozvíja priestorovú inteligenciu 

Žiaci pracujú samostatne. Na papier veľkosti A3 kreslia  šaty, ktoré  sú vytvorené z materiálov, 
obsahujúcich  grafické prvky euromincí a eurobankoviek. 

Po spracovaní úloh nasleduje reflexia učenia, žiaci prezentujú výsledky svojej práce. Najprv zhodnotia, 
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ako sa im pracovalo, či si vybrali vhodnú úlohu, alebo zistili, že je pre nich úloha príliš náročná. Ak 
pracovali v skupine alebo v dvojici, môžu žiaci zhodnotiť aj spoluprácu a svoj prínos v tejto práci. 
Následne odprezentujú svoju aplikačnú úlohu.  

Po prezentovaní nasleduje spätná väzba od spolužiakov. 

 

E. Reflexia, cestovateľ v čase  

V závere vyučovacieho bloku reflektujeme  prácu, učenie sa  žiakov, dodržiavanie pravidiel, využívanie 
životnej zručnosti spolupráca. Žiakov vyzveme, aby sa vyjadrili, ako sa im  pracovalo, ktoré pravidlá 
dodržiavali, ktoré je ešte potrebné trénovať.  K jednotlivým častiam na mape mysle nakreslia 
smajlíkov podľa toho, ako sa im  v danej časti pracovalo.  

Záverečná aktivita „Cestovateľ v čase“ je v počítačovej učebni, kde sa žiaci pripoja na internetovú 
stránku českej sporiteľne, na ktorej je zaujímavá časť „Sporinkovo“ s hrami pre deti o financiách, 
sporení. http://www.csas.cz/Sporinek/ 

 

 
Spracovala: Marta Paligová 

Integrovaný tematický blok bol uskutočnený v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska Poznaj svoje 
peniaze, podporenom SLSP,  realizovanom  v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 
21. storočie na Slovensku. 

 


