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Výuka fi nanční gramotnosti studenty baví
Tajuplná cesta, zcela unikátní pro-

gram na výuku fi nanční gramotnosti 
pro teenagery, jde do fi nále. V prvním 
pololetí školního roku se do něj zapo-
jili školáci napříč celou republikou. 
Prostřednictvím napínavé počítačové 
hry si osvojují všechny klíčové znalos-
ti o světě peněz. Ve skupině, nebo jako 
jednotlivci mají za úkol přežít coby 
cizinci-brigádníci v Londýně. Nej-
úspěšnější tým čeká skutečná cesta 
do britské metropole včetně prohlíd-
ky City of London, fi nančního srdce 
Evropy. 

Tajuplná cesta
Napínavou detektivní hru už vyzkou-

šely i děti z Vysočiny. „Tajuplná ces-
ta byla skvělá! Moc mě bavila a co je 
důležité, spoustu toho naučila. Líbí se mi, 
že se touto formou snažíte děti naučit, jak 
zacházet s penězi. Je to určitě lepší, než to 
pouze vysvětlovat. Tímto způsobem to 
bylo poutavé a zábavné,“ chválí si Simo-
na ze Žďáru nad Sázavou. 

„Na hře mě hrozně fascinovalo to, že 
je to skoro reálné. Grafi ka hry vypada-
la skoro reálně jako celý Londýn. Urči-
tě Tajuplnou cestu každému doporuču-
ji, byla to legrace a také jsem se něčemu 
naučil,“ přidává se Patrik.

„Tajuplnou cestu jsme vytvořili spe-
ciálně pro věkovou skupinu 14-18 let. 
Svým obsahem odpovídá tomu, co by 
mladí lidé měli o světě fi nancí vědět. Učí 

PENÍZE, peníze a zase peníze. O 
jejich smysluplném využití se vyučuje 
na školách.
 Ilustrační foto: Lubomír Maštera

to mají daleko, přivezeme brýle s virtu-
ální realitou připravenou speciálně pro 
první stupeň ZŠ,“ vyjmenovává David 
Hubáček.

Abeceda peněz
Abeceda peněz je aktuálně největší 

program fi nančního vzdělávání v ČR, 
jehož cílem je zvýšit fi nanční gramot-
nost žáků základních škol. Program je 
metodicky připraven profesionálními 
pedagogy a pod záštitou ministerstva 
fi nancí jej realizuje Česká spořitelna 
pro žáky 2., 4. a 9. tříd již na více než 
380 školách po celé ČR.  

Abeceda peněz je postavena na prin-
cipu zážitkového učení, přizpůsobe-
ného pro jednotlivé věkové skupiny. 
Druháci se učí hospodařit jako táta s 
mámou v rodině, čtvrťáci staví vlast-
ní fi rmy a teenageři v devátých třídách 
ve strategické PC hře Tajuplná cesta 
zkouší přežít jako cizinci v Londýně.  

Účast v Abecedě peněz je pro ško-
ly i žáky zcela dobrovolná a zdarma. 
Samotný program na jednotlivých ško-
lách realizují profesionální pedagogičtí 
lektoři s podporou více než 230 dob-
rovolníků z řad zaměstnanců regionál-
ních poboček České spořitelny. 

Letošní novinkou je rozšíření Abece-
dy peněz o kurzy pro seniory. V nich 
se učí ovládat chytré mobily a tablety 
a bezpečně se pohybovat v online pro-
středí. -tz-
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je se v něm pohybovat, vysvětluje pojmy 
a upozorňuje na nástrahy, s nimiž se 
mohou setkat,“ popisuje David Hubá-
ček z České spořitelny, která program 
vyvinula. 

Fakt, že jde o počítačovou hru, je 
podle něj velmi důležitý. „Nestojíme u 
tabule a nevysvětlujeme mladým lidem 
nudné pojmy. Ale v napínavé hře jim 
umožňujeme prožít všechny možné situa-

ce. Od hráčů i jejich učitelů máme skvělé 
odezvy,“ doplňuje.

„V průběhu soutěže jsme se hodně poba-
vili, promyšlená strategie této hry byla 
opravdu záludná. Žáci hráli i ve svém 
osobním volnu, byli do toho opravdu 
zapáleni. Dokonce i po dokončení hry js-
me se domluvili, že hru resetujeme a zku-
síme si to zahrát znovu. Donutilo je to 
opravdu přemýšlet a vytvářet si svoji stra-
tegii, aby jim na konci zůstalo co nejvíce 
peněz. Otázky z fi nanční gramotnosti byly 
trochu náročné, neboť jsme všechno nepro-
bírali v učivu, takže doma pomáhali rodi-
če a ve škole učitel. Hra byla skvělá, zábav-
ná a vzdělávací. Pro děti jedna z nejlepších 
forem učiva. Jsem moc ráda, že jsem se spo-
lu s dětmi mohla zúčastnit,“ líčí Jarmila 
Kabourková, jedna z pedagožek, která 
se se svojí třídou do hry zapojila. 

Aktuální kolo soutěže v rámci Taju-
plné cesty končí v pondělí 27. ledna 
o půlnoci. Soutěž pro druhé pololetí 
bude spuštěna 3. února.

Počítačová hra Tajuplná cesta je jed-
ním z řady projektů Abecedy peněz, 
které Česká spořitelna nabízí školám 
na výuku fi nanční gramotnosti. 

„Nejmenší děti necháváme hrát na 
dospělé a pomalu je seznamujeme 
s penězi. Desetiletí školáci si mohou 
zkusit vybudovat fi rmu a předvést ji 
veřejnosti na trzích. Otevíráme dětem 
své pobočky, aby si vyzkoušely napří-
klad výběr za bankomatu. A těm, kteří 


