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Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Na Vysočině se rozběhl další ročník 
projektu Abeceda peněz. Interaktiv-
ní výuka, v níž se děti učí hospodařit 
s penězi, je určena pro první stupně 
základních škol. 

Děti v ní pod vedením odborníků 
zkouší rozběhnout a vést vlastní pod-
nikání a přitom se nenásilnou a velmi 
hravou formou seznamují se světem 
financí. 

Pro mnohé školáky je to vůbec prv-
ní příležitost seznámit se s pojmy 
jako účet nebo půjčka či pochopit 
důležitost plánování příjmů a výdajů. 
Program je akreditován MŠMT a v 
českých školách běží druhým rokem.

Na Vysočině se v prvním pololetí 
tohoto školního roku zapojilo 6 tříd. 
V uplynulých týdnech budovaly své 
vlastní firmy, vylaďovaly sortiment, 
plánovaly nákup materiálu i výrobu 
zboží. 

Nyní jsou děti napnuté, zda uspějí i 
v praxi. Každá ze tříd se totiž předsta-
ví veřejnosti na vlastním prodejním 
jarmarku, kde se pokusí vydělat své 
první peníze. (V loňském pilotním 
ročníku se do Abecedy peněz zapoji-
ly 2  třídy z kraje a celkem utržily bez-
mála 30 tisíc korun. Výdělek využily k 
zaplacení školních výletů nebo pod-
poře charitativních projektů ve svém 
městě.)

V pátek 30. listopadu se předsta-
ví páťáci ze ZŠ Týnská v Třebíči. Na 
Karlově náměstí 25/31 budou zvát 

kolemjdoucí na živou hudbu a nabí-
zet vánoční dekorace i cukroví, šípko-
vé čaje, klíčenky, záložky a další prak-
tické dárky.

V pondělí 3. prosince ve 14 hodin 
se za svůj stánek postaví čtvrťáci ze 

ZŠ TGM v Moravských Budějovi-
cích. Prodávat budou ozdoby na 
stromeček, rýmovník, zapichovátka, 
pečený čaj, věnce i vánoční perníčky. 
Jarmark proběhne v budově ČS na 
nám. Míru 2.

Jihlavské děti chystají jarmark na 
čtvrtek 13. prosince v ulici Křížová 
1338/1. Prodejem sušeného ovoce, 
bylinek, svíček a dalších drobností by 
rádi vydělali peníze pro psí útulek.

 -tz- 

Finanční gramotnost žáků


