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11. Manažérske zhrnutie:  
krátka anotácia, kľúčové slová  
  

Krátka anotácia:  
- Analýza skúseností  

- Návrhy inovácií 

- Aktuálna hospodárska situácia  

- Medzipredmetové vzťahy – psychológia, sociológia, filozofia 

 

Kľúčové slová:              blokové vyučovanie, občianska náuka, psychológia, sociológia, filozofia 

  
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
  

Témy stretnutia:   
  

- Po vzájomnej výmene skúseností sa vyučujúce zhodli na potrebe zapojiť aj emočnú stránku 

osobnosti žiaka 

- V rámci prepojenia s predmetom občianska náuka zahrnúť finančnú gramotnosť aj do 

oblastí psychológie, sociológie a filozofie 

- Vyučujúce tak chcú komplexne rozvíjať žiakov, je potrebné venovať sa nielen číslam, 

grafom, informáciám, ale aj osobnosti žiaka 

 

 



 

- v rámci prepojenia s predmetom občianska náuka téma motivácie, stanovovania cieľov, 

životných plánov, postupnosť krokov, zodpovednosť – prepojenie s témami finančnej 

gramotnosti na konkrétnych životných situáciách 

- prepojenie s problémami súčasných rodín – sociologický pohľad na rodinu a jej 

ekonomickú funkciu 

- sociologický pohľad na spoločenskú stratifikáciu, bohatstvo a chudobu  

- financie a ich vplyv na šťastie človeka, na napĺňanie jeho potrieb a cieľov 

- psychologické hľadisko – strach z nedostatku, potreba istoty 

- filozofický pohľad – hodnoty, šťastie, vzťah k matérii 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Členky klubu si vymenili skúsenosti z predchádzajúceho školského roka. Prediskutovali rozšírenie 

pôsobnosti klubu aj v ďalších predmetoch. Diskutovali o prepojení niektorých tém OBN – DEJ - 

GEO.  

 
12. Závery a odporúčania:  
  

Vyučujúce rozšírili prácu klubu aj na predmety dejepis a geografia (okrem OBN), keďže do 

činnosti klubu sa zapojila aj vyučujúca geografie a dejepisu. Finančná gramotnosť sa 

naďalej rozvíja aj v predmete Ekonomika, ktorý je voliteľným predmetom pre 3. a 4. 

ročník, a v už predtým dohodnutých predmetoch OBN a MAT 

Členovia klubu dostali za úlohu upraviť učebné plány tak, aby bolo možné rozvíjať 

zručnosti spojené s výukou finančnej gramotnosti.  
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