6. ročník

Předměty
M
Čj
Ov

Předměty

Obsah (tématické bloky)
Stanovení ceny podle nákladů
Nekalé obchodní praktiky
Důsledky nesplácení, plánování (životní a finanční) a rizika

Výukové nástroje
Počítání slovních úloh - desetinná čísla, forma hry
Práce s textem
Vztahy mezi lidmi - vhodné a nevhodné chování

Obsah (tématické bloky)

Výukové nástroje
Počítání slovních úloh - procenta, diagram, celá
čísla

Čj

Nekalé obchodní praktiky

Práce s textem

Ov

rozliší pojmy: potřeby a přání, vysvětlí rozdíl mezi potřebami
psychickými a materiálními, zdůvodní pojmy: majetek movitý,
nemovitý a hmotný, vytváření rezerv, řešení přebytku a schodku,
posoudí životní úroveň, rozliší druhy vlastnictví, definuje funkci peněz,
Diskuze, dramatizace, pracovní listy, práce s
vysvětlí funkce platidla, orientuje se v bezhotovostních platbách, rozliší
interaktivní tabulí, forma hry, použití názorných
peněžní banky, aktivní a pasivní operace, produkty finančního trhu pro
výukových materiálů
investování a pro získání prostředků, diskutuje nad úlohou státu při
tvorbě rozpočtu, sleduje současné trendy ve vývoji státního rozpočtu,
uvádí příjmy a výdaje státního rozpočtu, sleduje příklady sociálních
dávek, diskutuje o rozpočtu státu

7. ročník

M

Vliv inflace na hodnotu zboží, sestavení rozpočtu jednotlivce a
domácnosti, čistý a hrubý příjem, úročení a poplatky, čistý a hrubý
příjem

8. ročník

Předměty

Obsah (tématické bloky)
Nekalé obchodní praktiky, reklamace zboží

Ov

Sestaví rozpočet domácnosti, orientace v pojmech: daně, pojištění,
Diskuze, dramatizace, pracovní listy, práce s
úrok, úvěr, splátkový systém, leasing, kreditní a debitní karata (použití,
interaktivní tabulí, forma hry, použití názorných
výhody a nevýhody použití), tvorba cen, inflace, vyrovnání
výukových materiálů, žákovské projekty
schodkového rozpočtu, odložená spotřeba, důsledky nesplácení

F

Spotřeba, úspory a investice

Předměty

9. ročník

Výukové nástroje

Čj

Obsah (tématické bloky)

Práce s textem, tvorba reklamy

Početní operace

Výukové nástroje
Počítání slovních úloh - základy finanční
matematiky (jednoduché a složené úrokování), film

M

Úročení a poplatky

Čj

Nekalé obchodní praktiky, plánování (životní a finanční rizika), pojištění Práce s textem, tvorba reklamy

Ov
Př
F
Pv

Spotřeba, úspory a investice
Spotřeba, úspory a investice

Z

Výukové materiály, pracovní listy - ekologie
Výukové materiály - šíření tepla
volba povolání, skupinová práce
Výukové materiály - vliv globalizace na světové
hospodářství

