
Finančná gramotnosť v jazykovej komunikácii 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok: Jazyková komunikácia 

Téma: Princípy komunikácie 

Metódy: výklad, rozhovor, práca v skupinách, hra 

 

Úvodná časť 

Motivačný rozhovor – učiteľ sa porozpráva so žiakmi o verbálnej a neverbálnej komunikácii, 

o ústnych a písomných útvaroch komunikácie. O tom aká je komunikácia dôležitá v našom 

živote. 

Motivačné video – MUDr. Mikuláš Štefan - Svet slnečnice: O peniazoch 

https://youtu.be/HNWAcL_3-JU 

(stačí prvých 5 minút) 

Riadený rozhovor: 

Žiaci sa majú zamerať na rečový prejav pána doktora.  

Pr. Byť bez peňazí nie je chudoba – je stav, ktorý sa dá zmeniť (napríklad vykladaním tovaru 

z Billy) 

Peniaze sú energia – kde je radosť, kde je závisť tam nejdú. 

Oslovila vás nejaká pekná myšlienka? 

A aká tam bola komunikácia? 

(verejná, oficiálna, súkromná, dialóg, monológ) 

Scénky: (vytvorenie konkrétnej situácie na finančné rozhodovanie) 

Po scénkach dialóg/riadený rozhovor: 

Sú to situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť všetci – kedykoľvek. 

Pr.  

Viete čo je finančná gramotnosť? 

Máte radšej hotovosť alebo kartu? 

Radšej idete do banky alebo všetko platíte cez internet banking? 

Máte doma pokladničku? 

 

Na záver:  

Peniaze sú čas, čím viac človek minie, tým ocko a maminka musia byť dlhšie v práci! 

 

Temat. celok: Svetový realizmus 

https://youtu.be/HNWAcL_3-JU


Téma: Honoré de Balzac - Otec Goriot - Otec Goriot a finančná gramotnosť jednotlivých 

postáv 

  

ÚVODNÁ MOTIVÁCIA A STIMUL K ÚVODNÉMU 

ROZHOVORU: https://www.youtube.com/watch?v=HNWAcL_3-JU 

EXPOZÍCIA: každý si vybral nejakú finančnú sumu, ktorú by teraz chcel mať.... zo stredu 

kruhu a interpretovali úvodné video, potom každý odpovedal na otázky, ktoré som poslala do 

prílohy. Potom si vypočuli ukážku diela Otec 

Goriot: https://www.youtube.com/watch?v=xvExbFDgIso - najskôr interpretovali dielo 

obsahovo a potom uvažovali nad finančnou gramotnosťou jednotlivých postáv. 

 

ZÁVER: každý zhodnotil, aký morálny odkaz si odnáša z hodiny: Väčšina uviedla vetu: 

Chudoba je len stav, keď chceme, peniaze si vieme ušetriť i zarobiť. Bez peňazí sa nedá žiť, 

ale skutočné hodnoty si za ne nekúpime. V diele nebol finančne gramotný ani hlavný hrdina 

Otec Goriot, lebo svoje 2 dcéry morálne "pokazil" tým, že im dal všetko, všetko mali bez 

námahy a za to mu ani na pohreb neprišli a ani trovy pohrebu nezaplatili. Zhodnotili, že by 

takto nikdy nechceli byť vychovávaní ("Za dobrotu - na žobrotu"). 
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