
Aj v tomto školskom roku sme sa v období od marca 2020 do októbra 2020 opäť

zapojili do projektu Život mladých pod kontrolou.  Situáciu v našom bežnom 

živote sťažovala a a sťažuje situáciu s koronavírusom. Deti zostali od marca 

doma, tak aj naše aktivity boli tento rok viacmenej zamerané na také činnosti, 

ktoré sme vykonávali v domácom prostredí. Zapájali  sa  deti vo veku od 7 do 

18 rokov. Na jar sme sa rozhodli, že si urobíme kalkuláciu a zrealizujeme 

vytvorenie malej minizáhradky, aby sa deti naučili, že niektoré druhy zeleniny 

sa dajú aj dopestovať, nielen zakúpiť v obchode. Staršie deti pripravili finančný 

rozpočet, do jej  realizácie sa zapojili všetci. 



 Niektoré deti sa rozhodli, že sa zapoja do sporiaceho programu. Vytvorili si 

vlastné vizitky. Dohodli sme sa, že si budú šetriť na nejakú vec, po ktorej veľmi 

túžia a po koľko si budú na tú vec každý mesiac z vreckového odkladať. Sami si

vyrobili pokladničky podľa vlastnej fantázie a šetrenie sa mohlo začať.



V septembri si tí, ktorí si šetrili, mohli ísť zakúpiť svoju vysnívanú  vec a takto 

to dopadlo. Bola to veľká radosť. 



Počas priebehu  projektu sme realizovali aj činnosti, ktoré sú pre deti menej 

zaujímavé, pracovali sme s rôznymi pracovnými listami na tému finančnej 

gramotnosti. Malí porovnávali staré peniaze s novými eurovými bankovkami, 

staršie deti vyhľadávali krajiny, v ktorých sa platí eurom, zoznamovali sa 

s pojmami z oblasti financií. Hrávali sme sa hry s tematikou finančnej 

gramotnosti. 



Aktivity spojené so získavaním pracovných zručností sme si spestrili pečením 

chleba a báboviek. Taktiež si museli deti sami pripraviť finančný rozpočet.



Nakoľko máme v areáli CDR niekoľko ovocných stromov, ktoré nás zasypali 

svojim ovocím, robili  sme s deťmi zásoby na zimu a zavárali sme slivky 

a hrušky. Deti urobil kalkuláciu, zakúpili sme všetko potrebné, obrali sme 

ovocie a mohli sme pracovať. 



Deti sa do jednotlivých aktivít zapájali rady, boli aktívne, patrí im pochvala. 


