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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

I. stupeň 2. ročník 
Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

1. Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov 

 

Čiastková kompetencia 1:  

Určiť rôzne spôsoby 

komunikácie o finančných 

záležitostiach. 

Uviesť jednoduché 

príklady, ako sa môžu 

osobné informácie dostať k 

nepovolaným osobám. 

Opísať možné dôsledky 

odhalenia vybraných 

osobných informácií. 

Prvouka  Človek - Bezpečnosť a poriadok 

Čiastková kompetencia 2:  
Stručne zhrnúť hlavné 

princípy ochrany 

spotrebiteľov 

Uviesť príklady možností 

na vrátenie výrobkov v 

miestnych obchodoch.  

Jednoducho opísať 

základné práva 

spotrebiteľov. 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Matematika 

Dramatizácia 

 

Riešenie aplikačných úloh  

a úloh rozvíjajúcich špecifické  

matematické  myslenie 

Čiastková kompetencia 4:  
Posúdiť význam boja proti 

korupcii, podvodom, 

ochrany proti praniu 

špinavých peňazí  

Navrhnúť spôsoby riešenia 

situácií, v ktorých sa stretli 

s klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním. 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
Sloh: Vieme sa ospravedlniť 

 

 

 

 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok /učivo 

2. Plánovanie, príjem a 

práca 

Čiastková kompetencia 1:  
Identifikovať zdroje 

osobných príjmov. 

Opísať svoju predstavu, čo 

sú  osobné príjmy človeka. 

Slovenský jazyk  a literatúra Ide zima - Ako Jožko Pletko 

zasadiť chcel všetko 

Čiastková kompetencia  2:  
Vypracovať osobný 

finančný plán. 

Roztriediť príjmy do  

domácnosti a výdavky na 

domácnosť. 

Matematika 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

– Slovné úlohy      

Riešenie aplikačných úloh a úloh  

rozvíjajúcich špecifické  

matematické myslenie. 

 

O troch grošoch 



 

 

 

 
 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 1:  
Poznať a zosúladiť osobné, 

rodinné a spoločenské 

potreby. 

Poznať osobné a rodinné 

potreby. Vysvetliť vzťah 

ľudská práca- peniaze. 

Vymedziť situácie, kedy si 

človek predmety nakupuje 

a kedy si požičiava. 

 

Hudobná výchova 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Vokálne činnosti - Ľudové 

piesne, Uspávanky 

 

Svet je hore nohami – Ako si 

mačky kúpili televízor 

 

Čiastková kompetencia 2:  
Prijímať finančné 

rozhodnutia zvažovaním 

alternatív a dôsledkov. 

Zoradiť osobné 

želania/potreby podľa ich 

dôležitosti. 

Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele. 

Matematika 

 
Sčítanie a odčítanie v obore do 

100.  

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 

Čiastková kompetencia 3:  
Uplatniť spotrebiteľské 

zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe. 

Porovnať ceny rovnakého 

výrobku alebo služby 

v dvoch rôznych 

obchodoch. 

Uplatniť zodpovedné 

rozhodovanie pri nákupe, 

primerané veku. 

Matematika 

 

 

 

 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

100 -  Slovné úlohy.  

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie.  

 

 

Čiastková kompetencia 4:  

Popísať používanie 

rôznych metód platenia. 

Opísať, za čo všetko 

rodičia v domácnosti 

platia. 

Vysvetliť používanie 

peňazí v bežných 

situáciách (hotovostná a 

bezhotovostná forma 

peňazí). 

Matematika 

 

 

 

 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

100 -  Slovné úlohy.  

Riešenie aplikačných  úloh 

a úloh  rozvíjajúcich špecifické 

matematické  myslenie.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

4. Úver a dlh 

Čiastková kompetencia 1:  
Identifikovať riziká, 

prínosy a náklady 

jednotlivých typov úverov. 

Zdôvodniť voľbu nákupu 

tovaru alebo služby alebo 

požičania si predmetu. 

Matematika 

 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie. 

 

Čiastková kompetencia 2:  
Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov.   

Vysvetliť, že peniaze sa 

dajú požičať vo finančných 

inštitúciách. 

Prvouka Človek - Povolania 

Čiastková kompetencia 3:  

Zhodnotiť spôsoby, ako sa 

vyhnúť problémom so 

zadlžením (predĺžením) 

alebo ako ich zvládnuť.   

Vysvetliť, čo môže nastať 

pri požičiavaní si cenných 

predmetov alebo peňazí.  

  

Matematika 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

100 – Slovné úlohy. 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie.  

 

Škola volá – Knižnica - 

Návšteva knižnice 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

5. Sporenie a investovanie 

Čiastková kompetencia 1:  

Vysvetliť, ako sporenie 

prispieva k finančnej 

prosperite.   

Opísať, ako a prečo  človek 

môže sporiť. 

Matematika Sčítanie a odčítanie v obore do 

100 –Slovné úlohy.  

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie.  

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Aktivity  

1.Zapojiť žiakov do projektu na cez vzdelávací portál KOZMIX - Malá finančná gramotnosť. 

   Zodpovedná : riaditeľka školy, triedna učiteľka. 

   Dĺžka projektu II. polrok šk. roka 

   Výstup projektu: máj 2018 

2. Využívať metodiku z projektu Malá finančná gramotnosť. 

3. Navštíviť Požiarnu stanicu v Zlatých Moravciach. 

    4. máj – sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Temarický celok / učivo 

6. Riadenie rizika 

a poistenie 

Čiastková kompetencia 1:  

Vysvetliť pojem riziko a 

pojem poistenie 

Uviesť príklady rizík, 

ktorým môžu čeliť 

jednotlivci a domácnosti. 

Vysvetliť podstatu rizika 

a jeho typy. 

Prvouka Človek - Záchrana ľudského 

života 

Hlásenie požiaru 

Čiastková kompetencia 2:  
Charakterizovať verejné 

poistenie a vysvetliť rozdiel 

medzi verejným a 

komerčným poistením. 

Vysvetliť, prečo a kedy sa 

ľudia potrebujú poistiť.  

Na jednoduchých 

príkladoch názorne ukázať, 

ako poistenie funguje 

Prvouka 

 

 

Telesná a športová výchova 

Človek - Záchrana ľudského 

života 

Povolania ľudí 

Aktivity v prírode a sezónne 

pohybové hry 


