
ZŠ KOMENSKÉHO 23, BARDEJOV, 2.D



1. Človek vo sfére peňazí: Potreby a hodnoty; Dražba pre Kozmixa; Priraď a pomenuj; Môj 
rebríček hodnôt, Tri prasiatka; Ako pomáham ja

• začíname, „info“ 
nástenka je prázdna

• naši licitátori



(sem vložte názov vzdelávacej aktivity)1. Človek vo sfére peňazí: Potreby a hodnoty; Dražba pre Kozmixa; Priraď a pomenuj;
Môj rebríček hodnôt, Tri prasiatka; Ako pomáham ja

2. Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb: Usilovní pracovníci;
Inštrukcie; História peňazí; Trioleto – Kvarteto; Štáty a ich platidlá



3. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí: Lucka a jej rozhodnutia; Podeľme sa;
Moje želanie; Môj tajný sen; Platidlá

• naše peniaze - kozmixáče



(sem vložte názov vzdelávacej aktivity)

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Prekvapenie pre Kozmixa; Orientujeme sa v 
internetovej džungli výrobkov

• sme druháci, témy sme spracovali aj 
v pracovných listoch, 
ktoré s pomocou Kozmixa vytvorila naša p. učiteľka 



5. Sporenie a investovanie: Čo je sporenie; Pokladnička či banka

• naša „info“ nástenka sa postupne napĺňa...



Záverečná prezentácia

Niečo o nás...

Sme druháci z 2.D triedy na ZŠ na Komenského ulici v Bardejove. Je nás osemnásť, deväť chlapcov a deväť dievčat.
V tomto projekte sme pracovali v štyroch družstvách ako: Múdre hlavičky, Super stavbári, Šikuľkovia a Super štvorky. 

Celý projekt nás veľmi zaujímal a na aktivitách sme pracovali s radosťou a záujmom. Pre nášho kamaráta Kozmixa
sedem našich spolužiakov napísalo báseň. Baška sa vyjadrila takto:

Kozmix
Kozmix je náš kamarát,
každý ho má veľmi rád.
Priletel k nám z vesmíru,
predstaviť nám planétu.
Uviazol tu celkom sám.
Kdeže sa len podieť má?
Našiel si on kamarátov,
Selfi, Hedku, Wandera.

Dostal od nich ruksak veľký
a pustil sa do sveta.
No nevedel, chudák malý,
ako robiť s peniazmi.
Všetky rýchlo pomíňal,
na kamarátov spomínal.
Tí mu znova vysvetlili,
ako by si ušetrili, 
správali sa zodpovedne.
Kozmix na to nezabudne.

Posledný týždeň pred ukončením projektu
sme to mali veľmi ťažké. Šiesti z nás
ochoreli a my ostatní sme dokončovali
mesto bez nich. Bolo nám veľmi smutno,
pretože  aj v našich družstvách pri aktivitách 
chýbali...
Nevadí, boli to krásne tri týždne a už teraz
sa tešíme na ďalší projekt s Tebou, Kozmix,
do ktorého sa zase s radosťou zapojíme...

Naše mesto sa volá Slniečkovo preto, že je to mesto plné lúčov lásky, šťastia, pohody a úsmevu. 
S láskou, šťastní, plní pohody a  s úsmevom sme ho totižto tvorili...



Záverečná prezentácia

• začala Lea s básňou Kozmix od Jakuba

• naši kamaráti prváci a tretiaci pozorne počúvajú...

• Samko predstavil kamarátov z projektu...



Záverečná prezentácia

Záverečná prezentácia

• „info“ nástenka je naplnená, skončili sme...

• naše tímové karty

• predstavili sme jednotlivých kamarátov a témy, 
ktorými nás sprevádzali...



Naše mesto: Slniečkovo



Naše mesto: Slniečkovo




