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Základní pojmy finanční matematiky 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru 
našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

 

Materiál určený pro společnou práci v hodinách informatiky v 6. a 9. ročníku. Navazuje na 
tématický okruh Finanční gramotnost – rozvíjí učivo matematiky a občanské výchovy. Zadání 
prostřednictvím školního webu (http://www.zsstraz.cz/index.php?a=1130)  

1. část 

Nejprve se úkolem žáků shlédnout jeden z dílů pořadu Krotitelé dluhů 
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213556322-krotitele-dluhu/310292320110008/)  

• Během sledování si zapisují výrazy, které podle nich patří do oblasti finanční matematiky 
(získávání informací z mluveného projevu) 

• Získané pojmy dělí do tří skupin: 
o Znám a rozumím 
o Znám, ale nerozumím 
o Neznám 

• Ve skupinách diskutují pojmy, které mají ve druhém a ve třetím sloupci, vzájemně si je 
vysvětlují a pojmy, které neumí vysvětlit nikdo ze skupiny si červeně zakroužkují 

• Společně pojmy zapisují na online nástěnku (LinoIt) 
o Znám a rozumím - zelené lístky 
o Znám, ale nerozumím - žluté lístky 
o Neznám - červené lístky 

Další dílčí cíle v hodinách informatiky: 

• záznam informace prostřednictvím online aplikace (LinoIt) 

• práce ve sdíleném dokumentu 

• soustředění a zodpovědnost za vlastní i společnou práci 

 

2. část 

• Žáci pracují s online formulářem 

• Vyhledávají význam pojmů a svými slovy – jednoduše – pojmy vysvětlují (formulace) 

• Seznamují se s novými pojmy, učí se je používat ve správném významu 

Další dílčí cíle v hodinách informatiky: 

• vyhledávání na internetu – zadávání klíčových slov, ověřování informací (více zdrojů) 

• práce ve sdíleném dokumentu 
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Náhledy webu (http://www.zsstraz.cz/index.php?a=1130) 
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