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Pracovní list

Očekávaný výstup:

Žák sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, posoudí
jeho vyváženost.

Metodické poznámky:

Zvážíme, zda žáci úkoly v pracovním listu nejdříve
vypracují samostatně a poté bude následovat společná
ústní kontrola, nebo budeme kontrolovat žáky hned po
vypracování každého úkolu. Součástí pracovního listu
je i list pro učitele.

Rozpočet domácnosti – pracovní list
Pro snazší kontrolu hospodaření rodiny si maminka Starostlivá vede evidenci měsíčních příjmů
a výdajů rodiny (kromě maminky ji ještě tvoří její manžel, dcera a syn). Bohužel, tento měsíc se jí
údaje o příjmech a výdajích pomíchaly.

1.

Tvým prvním úkolem je pomoci jí je znovu uspořádat/roztřídit. Lístečky s příjmy vybarvi zeleně
a lístečky s výdaji červeně.
mzda - matka 12 500,-

platba nájmu 7 800,-

potřeby do domácnosti
1942,- (např. prací
prášek, nové ručníky…)

jízdné dětí 1200,-

stravenky dcery 420,nákup oblečení 2850,benzín 1 430,mzda - otec 21 350,elektřina 1750,nákup potravin 9 230,stravenky syna 380,oprava auta 4500,-

2.

Jak tento měsíc maminka Starostlivá s penězi rodiny hospodařila? Doplň a vyhodnoť tabulku.
Příjmy

Celkem:

Výdaje

Celkem:
Příjmy < = > výdaje
(nehodící se škrtni)

3.

Pouvažuj, zda se mamince některý lísteček s výdajem neztratil. (Jaká položka by neměla určitě mezi
pravidelnými výdaji chybět?)
Svůj názor zapiš a zdůvodni.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Rozpočet domácnosti – list pro učitele
1.

Tvým prvním úkolem je pomoci jí je znovu uspořádat/roztřídit. Lístečky s příjmy vybarvi zeleně
a lístečky s výdaji červeně.
mzda - matka 12 500,-

platba nájmu 7 800,-

potřeby do domácnosti
1942,- (např. prací
prášek, nové ručníky…)

jízdné dětí 1200,-

stravenky dcery 420,nákup oblečení 2850,benzín 1 430,mzda - otec 21 350,elektřina 1750,nákup potravin 9 230,stravenky syna 380,oprava auta 4500,-

2.

Jak tento měsíc maminka Starostlivá s penězi rodiny hospodařila? Doplň a vyhodnoť tabulku.
Příjmy
mzda - matka 12 500,mzda - otec 21 350,-

Celkem:

33 850,-

Výdaje
stravenky dcery 420,benzín 1 430,nákup potravin 9 230,potřeby do domácnosti 1942,(např. prací prášek, nové
ručníky…)
nákup oblečení 2850,elektřina 1750,oprava auta 4500,platba nájmu 7 800,jízdné dětí 1200,stravenky syna 380,Celkem: 31 502
Příjmy > výdaje

3.

Pouvažuj, zda se mamince některý lísteček s výdajem neztratil. (Jaká položka by neměla určitě mezi
pravidelnými výdaji chybět?)
Svůj názor zapiš a zdůvodni.
Chybí např. výdaj na spoření, protože je potřeba vytvářet si rezervy na nečekané výdaje či životní
situace.
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