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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

Anglický text:    Lucia Pacioli - taliansky matematik 

Precvičenie slovnej zásoby formou aktivizujúcej hry 

Práca v skupinách na riešení prípadových štúdií 

 

 

 

Kľúčové slová: flat, payment, income, budget, installment, account, invoice, probability, 

possibility, likelihood 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Privítanie kolegov a zopakovanie anglických pozdravov.  

2. Predstavenie základnej témy: Slávni matematici a ich prínos pre reálny život II 

3. Precvičenie nových anglických výrazov, ktoré sa vyskytujú v odbornom texte.  

4. Riešenie jednoduchých cifier. 

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Koordinátorka projektu privítala kolegov a oboznámila ich s témou stretnutia. Zopakovala spolu 

s kolegami základné frázy, slovnú zásobu z predchádzajúcich stretnutí.  

 

K bodu 2/: 

Čítanie anglického textu o vynikajúcom matematikovi, talianskeho pôvodu, ktorý je známy ako otec 

účtovníctva. Lucia Pacioli (1445 - 1517) bol tiež priekopníkom vo výpočte 

pravdepodobnosti. Preklad článku a diskusia na danú  tému.  

K bodu 3/: 

Osvojenie nových anglických pojmov, ktoré sa vyskytujú v článku a používajú sa vo finančnej 

gramotnosti. Formou aktivizujúcej  hry,  ktorá podporuje spoluprácu účastníkov:  hraním rolí  

diskutujú na tému tvorby rozpočtu v rodine. Aktivita prispieva aj k budovaniu spolupatričnosti. 

Zároveň sa účastníci môžu zdokonaľovať v aktívnom počúvaní, reagovaní na argumenty druhej 

strany, v asertivite a v používaní primeraného hlasu. 

 

K bodu 4/: 

Práca v skupinách:  spracovanie prípadovej štúdie na vypracovanie domáceho rozpočtu v skupinách. 

Prezentácia výsledkov práce pred všetkými skupinami. 

 

K bodu 5/:  

Je dôležité, aby sa žiaci vedeli orientovať v anglických výrazoch, ktoré sa používajú v oblasti 

finančníctva, vzhľadom na potrebu orientácie sa danej oblasti pre budúce povolanie a aj osobný život. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Naša škola je zameraná na informačné technológie, ale pretože sa žiakov snažíme pripraviť na život, 

prípadne podnikanie.   Je dobré aby mali jasno vo finančných otázkach. Téma finančnej gramotnosti 

sa prelína viacerými predmetmi a  matematika je jedným z nich. 
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