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„Každý má hledět ne pouze na svůj  
   prospěch, ale na prospěch společnosti.“ 

J. A. Komenský

3.
ROČNÍK
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Co mi dělá 
radost a co mi 

jde?

Matyáš se učí 
nové věci

Farmářovo 
podnikání

Moudré 
hospodaření - 

Hřivně

Reflexe 
a závěr
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Hlavní myšlenka
Každý z nás máme nadání na něco jiného a dělají nám radost jiné činnosti. Můžeme se  v těchto 
oblastech rozvíjet a zlepšovat. Podaří se nám pak dojít dál než tomu, kdo sice dostal do vín-
ku nějaký talent, ale netrénoval ho. Můžeme také zkoušet nové věci a tak objevovat své další 
schopnosti.

Anotace
Žáci si sepíší, jaké činnosti jim dělají radost a co je těší. Díky příběhu vrstevníka zjistí,  jaký roz-
díl dokáže udělat pořádný trénink. Během hry Farmář si žáci zkusí jednoduché obchodování. 
Alegorický příběh Hřivně jim přiblíží princip, že není důležité, co máme, ale co s tím uděláme. Na 
závěr společně navrhneme, co nového chce každý z nás vyzkoušet.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Trénink může udělat velkou změnu v tom, jak se nám daří. 

• S tím, co máme, je potřeba dobře hospodařit.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Nejen ve hře, ale i ve všem, co podnikám, je třeba nenechat se odradit prvními neúspěchy, 

ale místo toho je potřeba se poprat s překážkami.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Lekce vede k poznávání sebe sama a svých silných stránek.

• Program zve žáky, aby byli aktivními aktéry svého života a nebáli se zkoušet učit nové věci.
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• PL Hra Farmář - pravidla a tabulky  
(1x pro učitele)

• PL Hra Farmář - tabulky pro skupiny  
(1x pro každou skupinu)

• PL Hra Farmář - obrázky zvířat  
(1x pro skupinu)

• PL JAN a PL AMOS (možné využít pro roz-
losování skupin, není nezbytné)

• hrací kostky (1-2 pro každou skupinu)

• klíče (třeba vlastní)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Hřivně  
(dostupné v prezentaci)

• PL Co mě baví (zjednodušená verze) 
(1x pro každého žáka, 2x na stránce, 
poskládaný jako harmonika tak, aby byl 
nahoře první sloupeček) 

• PL Matyáš a písnička Šídlo  
(1x pro učitele)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Představení sebe a tématu (5 min)
Rozhovor, práce s videem

Poté, co se krátce představíte, pusťte žákům 
video, kde se jim představí J. A. Komenský a 
přiblíží se jim celý projekt. V případě, že již video 
viděli v jiné lekci, tuto část vynechte. 

Lekci uveďte například slovy: 

Jak jsme již slyšeli ve videu, jednou ze základ-
ních věcí, které jsou důležité, aby společnost 
dobře fungovala, je PODNIKAVOST. 

Představte náplň lekce dle prezentace. 

Pokud pracujete se třídou poprvé, domluvte si 
s žáky pravidla spolupráce v průběhu lekce.

1.2 Co mne baví, co mi jde? (5 min)
Seznamovací hra

Nejprve řekněte své jméno a k němu připojte, co vás baví, co rádi děláte (Můžete příp. říci, 
co vás bavilo, když jste byli malí. Např. Jmenuji se Pavlína, a když mi bylo tolik let, jako je vám, 
nejraději jsem se starala o malé děti.) Vyzvěte žáky, aby se také takto představili.

Varianta 
Řekněte své jméno a k tomu, co si myslíte, že vám jde dobře, že dobře umíte.   
(Např. Jmenuji se Pavlína a myslím si, že umím hezky zdobit dorty.)

Metodická poznámka 
Doporučujeme zahrát si tuto aktivitu, i když se s dětmi již znáte. Cílem je společně začít 
přemýšlet o tématu a třeba se o sobě dozvědět něco nového. Záměrně jsou vynechány věty 
týkající se školy (typu: Jmenuji se Pavlína a mám ráda tělocvik. / Jmenuji se Pavlína a jde mi 
matematika.), protože často jsou žáci úspěšní a šikovní ve věcech, které se ve škole vůbec 
neprojeví, a zbytečně by je to omezovalo v přemýšlení. 

Nyní rozdělte žáky do skupin po třech nebo po čtyřech. Můžete je rozdělit dle svého uvážení. 
Jinou možností je žáky rozdělit do skupin náhodně s využitím PL JAN (pro skupiny po třech) či PL 
AMOS (pro skupiny po čtyřech). Každý žák si vylosuje jedno písmeno a jejich úkolem je pak sesta-
vit z nich první nebo druhé jméno Komenského - tím se vytvoří skupina.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1

2.

9.
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Metodická poznámka:  
Žáci budou ve skupinách 
pracovat až později, ale je 
vhodné je do nich rozdělit 
již nyní, v návaznosti na 
seznamování,  abyste se tím 
nezdržovali později.

1.3 Rozhovor nad fotografiemi nemocných dětí (3 min)
Rozhovor, práce s obrázkem

Společně s dětmi si prohlédneme fotografie 
nemocných, znuděných dětí, které leží v posteli.

Položte žákům postupně otázky:

• Proč myslíte, že jsou Bětka a Matyáš znudění? Co podle vás chtěli dělat místo toho?

Žáci odpovídají různé činnosti.

• Už se vám někdy stalo, že jste nemohli nic dělat a nudili jste se? Jaké to bylo? 

Vyzvěte několik žáků, aby o tom stručně vyprávěli.

1.4 Shrnutí (2 min)
Jmenovali jsme rozmanité věci (zmiňte činnos-
ti, které děti jmenovaly), protože každý z nás 
je na něco jiného nadaný a dělají nám radost 
jiné činnosti. A nemusí to být hned nějaká 
složitá dovednost, může nás těšit třeba i to, že 
dokážeme být někomu dobrým kámošem.

 

Člověk rád dělá to, co mu jde dobře a z čeho se raduje, a tím se teď budeme zabývat. 

Moudrý hospodář3. ročník
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2.1 Co mě baví  (5 min)
Práce s pracovním listem

Rozdejte žákům poskládaný PL Co mě baví. Žáci mají před sebou 
pouze první sloupeček s Co mě baví? Požádejte je, aby si PL ne-
rozkládali a zatím si nečetli další sloupečky. 

Vyzvěte je, aby si během cca 2 minut do sloupečku samostatně 
sepsali, co je samotné baví, jaká činnost jim dělá radost, jaké mají 
kroužky, co rádi dělají doma, ve škole, jinde, po čem se jim stýská, 
když jsou nemocní (alespoň 4 činnosti).

Než začnete psát, podíváme se, co mi na tuhle otázku odpověděli 
Bětka s Matyášem. 

Můžete případně zopakovat zadání a k tomu 
promítnout slide, který ho shrnuje.

 
Po cca 2 minutách vyzvěte žáky, aby si zakrouž-
kovali všechny činnosti, kterým se věnují už 
více než rok. Dále ať si vyberou jednu z nich, ve 
které se podle nich nejvíce zlepšili.

 

Nyní si žáci si rozbalí druhý  sloupeček a na-
píšou si, čím to je, že se v dané činnosti za 
poslední rok zlepšili. Zapíšou si alespoň jeden 
dva důvody.

 

Upozornění 
Poslední sloupeček necháváme prázdný, 
bude se vyplňovat až na konci lekce.

Co mi dělá 
radost 

a co mi jde? 

15 min

2 Pracovní listy Moudrý hospodář3. ročník

Co mě baví – Zjednodušená varianta

Co mě baví?
Doplň alespoň 

4 činnosti.

Čím to je, že jsem 
se zlepšil/a?

Doplň u každé 
zakroužkované činnosti 

alespoň 1 důvod.

Co bych chtěl/a 
vyzkoušet 
nového?

Doplň alespoň 2 věci.

Zakroužkuj všechny aktivity, 
kterým se věnuješ déle než rok.

Co mě baví?
Doplň alespoň 

4 činnosti.

Čím to je, že jsem 
se zlepšil/a?

Doplň u každé 
zakroužkované činnosti 

alespoň 1 důvod.

Co bych chtěl/a 
vyzkoušet 
nového?

Doplň alespoň 2 věci.

Zakroužkuj všechny aktivity, 
kterým se věnuješ déle než rok.

15.

20.

21.

23.
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2.2 Co mi jde (5 min)
Rozhovor

Žáci si  ve skupinách postupně říkají/čtou, jaké aktivity si zapsali a co jim pomohlo se v nich 
zlepšit. 

Metodická poznámka 
Vedeme žáky ke stručnému sdílení, aby v zadaném čase vyšla řada na každého ve skupině, 
např.: Myslím si, že mi jde dobře florbal, matematika, štípání dříví a deskovky. Na florbale 
mám letos víc tréninků, v matematice počítám složitější úlohy. Štípání dříví mi jde snadněji, 
protože mám víc síly a už to mám natrénované, a deskovky hrajeme každý víkend. 

Ostatní ve skupině poslouchají, nekomentují.

2.3 Shrnutí (5 min)
Rozhovor

Za každou skupinu jeden žák sdílí ostatním ve třídě jednu až dvě věci, které  jim pomáhaly se 
zlepšit. Další skupiny se hlásí, pokud to měly stejně, a poté doplní další příklady.

Když žáci vyjmenují, co dělali pro to, aby se ve 
svých aktivitách zlepšovali, je možné shrnout: 

Říkali jste, že často je potřeba ke zlepšení např.: 
věnovat činnosti více času, zdolávat překážky, 
sledovat svoje pokroky, mít podporu kamarádů 
a rodiny, investovat do vybavení, popřípadě 
doplňte další možnosti.

Varianta 
Opět se můžeme podívat na Matyáše, čím on 
se zlepšil ve florbale:

Aktivitu uzavřeme slovy:

Abychom se v nějaké činnosti zlepšovali, je potřeba, abychom jí věnovali nějaký čas a námahu. 
Platí to stejně i pro věci, které nám nejdou ve škole. Můžeme se vymlouvat, že nám něco prostě 
nejde, nebo místo výmluv trénovat tak, abychom se zlepšovali.

26.

28.
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3.1 Matyáš a písnička Šídlo (10 min) 
Práce s příběhem, diskuze 

Matyáš má pro vás svůj příběh o tom, co se 
mu jednou přihodilo.

Přečtěte dětem příběh (PL Matyáš a písnička 
Šídlo).

Metodická poznámka 
Uprostřed příběhu je prostor pro žáky, aby zkusili na základě 
vlastních zkušeností předvídat, jak příběh dopadne. 

Po přečtení příběhu se žáků ptáme např.:

• Co mi příběh připomněl? 

• Zažil/a jsem někdy něco podobného?

• Co je pro mne těžké? Jak to obvykle řeším? Co mi pomáhá to 
nevzdat?

Metodická poznámka 
Otázky klademe postupně. Odpovědi mohou žáci  nejprve 
diskutovat ve dvojicích a teprve poté odpovídají do pléna.

3.2 Klíče, kterými odemkneme nové dveře – 
má cenu zkoušet nové věci (5 min)
Demonstrace

Metodická poznámka 
U některých žáků je určité nadání hodně výrazné, bývají za to obdivovaní. Ale řada žáků si 
může myslet, že vlastně neví, v čem jsou dobří, že v ničem nevynikají.

Položte žákům otázku:

• A co když mám pocit, že nejsem v ničem nějak extra dobrý, že vůbec nevím, co mi jde?

Můžete zacinkat klíči.

Je před vámi spousta dveří. Za každými je 
něco nového, co můžete vyzkoušet a zjistit, že 
vám to třeba jde a jste v tom dobří. Je na vás, 
jestli otočíte klíčem (naznačujeme odemykání), 
dveře odemknete, nebo je necháte zavřené. 
Bojíte se je otevřít? Ale jak jinak zjistíte, jestli 
to není právě věc, ve které jste dobří a bude 
vás bavit? Chci vás povzbudit, abyste zkoušeli  
otevírat nové dveře. Víte, co mají podle výzkumů společného úspěšní lidé (kteří třeba mají velké 
firmy nebo toho hodně dokázali…)? Zkouší věci znovu a znovu, dokud neuspějí.

25 min

Matyáš se 
učí nové věci

3

29.

Moudrý hospodář3. ročníkPracovní listy 

Tenhle příběh se opravdu stal. Ten rok chodil Matyáš do 3. třídy. Ve škole měl nejradši matematiku a tělocvik, po od-
poledních rád běhal s kamarády po venku. Hrál florbal a na flétnu. A právě flétna byla někdy důvodem, proč se vztekal. 

Zatímco v matematice zvládal úkoly i pro čtvrťáky, na flétnu musel trénovat. Nevím, jak to máte vy, ale když Matyášovi 
něco nešlo hned, nebavilo ho to. Nechtěl trénovat, vztekal se, hádal se s rodiči. Tak tomu bylo i tenkrát, když dostal 
za úkol hrát na flétnu písničku Šídlo. 

Neznal ji jako některé jiné písničky z not a nebyla zrovna melodická. Musel si při ní počítat doby a v jedné části se 
vždycky zasekl a zahrál ji špatně. „Už to hrát nebudu, ta písnička je fakt hrozná!“ rozčiloval se, když to po několikáté 
zahrál špatně. „Mohlo by ti pomoci, kdybys trénoval jen ten kousek a hrál ho stále dokola, třeba 10x,“ povzbuzovala 
ho mamka. Místo toho zase nastala ta chvíle dohadů, křiku, vztekání a pláče. Trvala docela dlouho. To už se kromě 
Matyáše pěkně rozčilovala i mamka. Bylo jasné, že tohle nikam nevede. Nechala ho v pokoji samotného a odešla. 
A hádejte, co se stalo? 

V této chvíli můžete nechat děti tipovat, jak to asi se slavným Šídlem dopadlo.

Mamka skoro nemohla věřit tomu, co slyší. Po celkem dlouhé době, kdy bylo z pokoje slyšet vztekání a pak už jen ti-
cho, se ozvaly zvuky flétny hrající stále dokola tu těžkou část Šídla. Matyáš písničku nezahrál 10x, ale 20x. To ví přesně, 
když má tak rád matematiku. Proč? Protože se prostě rozhodl. 

Nejen, že ji tím pádem uměl příští hodinu na kroužku krásně zahrát, ale když přišel na konci školního roku čas kon-
certu, poprosil paní učitelku, jestli by mohl hrát svou oblíbenou písničku. „A která to je?“ zeptala se paní učitelka. Vám 
je jasné, že to bylo… (chvilka odmlčení – dává prostor, aby to děti řekly nahlas). „Šídlo,“ prohlásil Matyáš bez váhání. 
Dovolila mu to. 

A tak rodiče seděli na koncertu, poslouchali Šídlo a vzpomínali, co všechno předcházelo tomu, než se stalo 
Matyášovou oblíbenou písničkou. Matyáš se naučil jednu věc: Když mi něco nejde, trénink je dobré řešení.

Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková

Matyáš a písnička Šídlo

30.
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Doplňující informace 
Více informací o tomto výzkumu můžeme najít v knize Carol Dweckové Nastavení mysli. 

4.1 Farmář (15 min)
Herní aktivita

Nyní si ve hře Farmář vyzkoušíte jak hospodařit s tím, co dostanete. Budete zkoušet hospodařit 
tak, abyste získali co nejvíce zvířátek. Vyzkoušíte si jednoduché, rychlé podnikání. Uvidíte, jaké 
přinese zisky či jaké zažijete ztráty.

Zahrajte si hru viz: Podnikavost 4. a 5. třída. 

Potřebné přílohy najdete ZDE. 

5.1 Alegorický příběh Hřivně (5 min)
Práce s videem

Nyní se podíváme na příběh o tom, jak různě 
se dá naložit s tím, co jste dostali.

• Příběh se jmenuje dost zvláštně: Hřivně. O 
čem si myslíte, že to bude?

Pusťte žákům video.

5.2 Hřivně - Jak to vidím já (10 min)
Reflektivní otázky

Po zhlédnutí videa rozdělte následující otázky 
žákům do skupin. Dejte jim zhruba tři minuty 
na promyšlení a formulaci odpovědi.

Společně projděte odpovědi žáků na otázky dle 
jejich pořadí.

Aktivitu uzavřete slovy: 

Třetí syn jednal moudře. Důležité je, co se svou „hřivní” udělám. Jestli ji budu využívat jen pro 
sebe, nebo jestli bude užitečná i pro druhé a budu ji rozvíjet. Vy máte teď prostor a čas učit se 
moudře hospodařit s dary, které jste dostali. Jak poznám, že hospodařím moudře? Podle toho, 
že mi to „roste”, tedy že se zlepšuji v tom, co dělám. A také když je výsledek dobrý, užitečný i pro 
druhé.

Moudré 
hospodaření – 

Hřivně 

15 min

5

Farmářovo 
podnikání

15 min

4

36.

38.

https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podnikani-4-5.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podnikani-4-5-pracovni-listy.pdf
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6.1 Reflexe  (5 min)
Práce s pracovním listem

Vraťte se s žáky k PL Co mě baví. Žáci mají za úkol doplnit poslední sloupeček, kam napíší, jaké 
nové činnosti by chtěli v budoucnosti vyzkoušet.

Zakončete slovy: 

Jsem přesvědčená, že seznam, který jste si každý z vás napsali, není kompletní, spoustu věcí ještě 
ani nevíte, ještě na vás čekají někde za dveřmi. 

6.2 Závěr (10 min)
Herní aktivita - Popcorn

Na závěr si zkusíme vyjmenovat co nejvíce činností, které by nás lákaly, abychom je uměli, které 
by bylo fajn vyzkoušet. 

Žáci se odsunou od stolků tak, aby mohli jednoduše vyskočit. Jinou možností je přesunout se do 
kruhu.

Přesuneme se do kruhu. Platí pravidlo - kdo by chtěl danou činnost vyzkoušet, postaví se bez 
ohledu na to, jestli ji má napsanou na svém seznamu.

Zahájíme hru např:. Já bych chtěla vyzkoušet uplést celý svetr. 

Kdo ve třídě by také chtěl zkusit plést svetry, postaví se. Poté si žáci zase sednou. Pokračuje první 
žák a postupně se všichni vystřídají.

Na závěr promítněte citát Komenského a ko-
mentujte ho slovy:

„Když budete dělat v životě něco, co vám dává 
smysl a jde vám to, bude to užitečné jak pro 
vás, tak i pro vaše okolí.”

Reflexe 
a závěr

15 min

6

39.
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Metodické poznámky pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)

Obecná charakteristika SPU
Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nebo snížená schop-
nost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence 
a sociokulturní příležitosti (Z. Matějček, Dyslexie, 1995). Porucha není způsobena sníženými 
intelektovými schopnostmi. Oslabeny bývají kognitivní (poznávací) funkce, porušena koncentrace 
pozornosti, paměť, myšlení, řeč, proces automatizace a matematické představy. Dále funkce 
motorické (pohybové), které mají vliv na zhoršení jemné i hrubé motoriky ruky, kvalitu očních 
pohybů a práci mluvidel (Jucovičová, Žáčková, 2014). Vycházíme-li z obecné definice specifických 
poruch učení, můžeme definovat tyto specifické poruchy učení: dyslexie – specifická porucha 
čtení, dysgrafie – specifická porucha psaní, dysortografie – specifická porucha pravopisu, dyskal-
kulie – specifická porucha počítání, dyspinxie – postihuje oblast kreslení, dysmúzie – porucha 
hudebnosti a dyspraxie – je porucha schopnosti vykonávat složité úkony. 

1.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. Na tabuli můžeme napsat a nechat k vidění po 
celou dobu jméno J. A. Komenský a také název lekce – PODNIKAVOST.

1.2 V případě introvertních dětí volíme techniku „reportérů“ – odpověď si říkají ve dvo-
jicích a v kruhu vždy probíhá prezentace výzkumu reportérů – tedy říkají odpovědi 
druhého, ne svoje osobní.

1.3 Rozhovor je metoda zcela vhodná bez úprav i pro žáky s SPU.
1.4 Při shrnutí je vhodné nápady dětí zapisovat na tabuli, poslouží jako inspirace pro 

následující práci s pracovním listem.

2.1 V případě, že děti chtějí pracovat ve dvojicích, jim to dovolíme. Dvojice si poslouží ke 
korekci přečteného a kontrole porozumění. V případě nepochopení obsahu čtené-
ho dovolíme poradit se s další dvojicí nebo s učitelem. Je možné se také inspirovat 
závěry předešlé aktivity. Ubezpečíme žáky, že v tomto případě nebudeme hodnotit 
pravopis. 

2.2 Rozhovor je metoda zcela vhodná bez úprav i pro žáky s SPU. 
2.3 Výsledky sdílení zapisujeme na tabuli a posléze zařadíme jednotlivé výstupy pod 

položky slidu „Co mi pomáhá se zlepšovat.“ 
Tím bude provedena kontrola pochopení významu jednotlivých položek. 
Např.: Koupil jsem si novou hokejku = investovat do vybavení.
Položky, pod které nezařadíme žádný výstup, můžeme doplnit doprovodnými otáz-
kami: Jak sleduješ své pokroky?
Na které překážky jste narazili?

3.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 
3.2 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.

4.1 Při práci ve skupinách dohlédneme na rovnoměrné rozdělení žáků. 

5.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 
5.2 Zajistíme rovnoměrné rozdělení do skupin, které umožní korekci čtení a pochopení 

textu. 

6.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. 
6.2 Herní aktivita nevyžaduje zvláštní přístup, jen dbáme na kontrolu porozumění v pří-

padě méně známých slov.
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Další zdroje

• DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. 
Vydání druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. 
Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-032-3.

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky
• Slide 15 – Frankes . Husa  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  

Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – OpenClipart . Králík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online].  
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – Frankes . Pes  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – Frankes . Prase  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – johnny_automatic . Kráva  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online].  
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – Frankes . Kůň  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 16 –  Roland Janssen . Farmář smajlík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. 
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

Zdroje videa
• Komenský – Jak udělat svět lepší - Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Úcta k životu,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Hřivně - Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Prezentace
https://prezi.com/view/GU2hmfVKmEhftHiERBXz/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podnikani-3-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Podnikani-3-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf

https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/PrlfPSkXnjs
https://youtu.be/PrlfPSkXnjs
http://Hřivně - Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Úcta k životu,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 
https://prezi.com/view/GU2hmfVKmEhftHiERBXz/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podnikani-3-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Podnikani-3-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf
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