FINANČNÍ KVARTETO
Počet hráčů: minimálně 3
Počet karet: 24 (kvarteto tvoří čtyři karty se stejným symbolem)
Cíl hry: získat co nejvíce kvartet (čtveřic karet se stejným
symbolem)
Pravidla hry:
Karty se pořádně promíchají. Všechny karty se rozdají mezi
hráče ve hře, aby, pokud možno, měli všichni stejný počet.
Začíná ten hráč, který nejrychleji spočítá, kolik je v České republice druhů mincí. Zeptá se kteréhokoliv hráče na konkrétní
kartu (například A3), kterou hledá, aby sestavil kvarteto. Pokud vyzvaný hráč tázanou kartu opravdu má, musí ji odevzdat
tazateli.
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Ten pak pokračuje dále stejným způsobem. Ptá se kteréhokoliv z hráčů na jednotlivé karty, až dokud jeden z dotazovaných
kartu nemá. Pokud dotázaný hráč žádanou kartu nevlastní,
dostává se tak na tah a pokračuje ve hře. Složí-li hráč úplné
kvarteto, je povinen ho vyložit na stůl.
Kvarteto se skládá vždy ze čtyř karet. Vítězí ten hráč, který má
na konci hry na stole vyložených nejvíce čtveřic.

1

lepidlo
5 A Spoření

5 B Dluh

5 C Dlužník

5 D Věřitel

t!
Vráti

Za h

r a je

me

s i?

FINANČNÍ KVARTETO

Ukládání peněz
stranou, aby si člověk
v budoucnu mohl
koupit něco, na co
teď hned nemá.

Vystřihni a poskládej si obálku, do které si uložíš karty.

lepidlo

6 A Reklama

Peníze,
které si
někdo půjčí.

6 B Prodejní cena

Člověk, který
si půjčil
peníze.

6 C Měrná cena

Člověk, který
peníze půjčuje.

6 D Sleva
Když si něco
koupím levněji,
než to normálně
stojí.

Snaha a činnost, díky
které by se mělo o výrobcích, službách nebo událostech více mluvit, aby se lépe
prodávaly.

Cena, za kterou se něco
v obchodě prodává. Bývá
uvedená největším písmem
na cenovce.

Částka, která udává,
kolik by stál 1 l, 1 m, 1 kg
výrobku, uvádí se proto,
aby se mohly jednodušeji
srovnávat ceny různě
velkých výrobků.

1 A Spotřeba

1 B Udržitelná spotřeba

1 C Bohatství

1 D Chudoba
Když má člověk
nedostatek peněz,
jídla nebo jiných věcí
a špatně se mu žije.

To, co člověk
nakoupí a sní,
nebo jinak užije.

2 A Banka

Člověk by měl nakupovat
a jíst tak, aby se choval
zodpovědně k naší Zemi.
Například neplýtvat jídlem
nebo nevyhazovat věci, které se dají ještě upotřebit.

Když má člověk
něčeho dostatek
(peněz, zlata,
domů…) a je s tím
spokojený.

2 C Pojištění

2 B Vklad

2 D Úrok
Půjčím
ale t y ti 200,
m
v r á t íš i
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Instituce,
která nabízí finanční
služby, například
přijímá vklady nebo
poskytuje půjčky.

Když se vloží
peníze na účet
v bance.

Pojištění slouží k tomu,
abychom zvládli zaplatit
nějakou velkou škodu, která
nám nečekaně vznikne.
Máme třeba pojištění bytu,
domu nebo auta.

Odměna za to, když
nám někdo půjčí peníze (úrok zaplatíme my),
nebo když my někomu
půjčíme peníze (úrok
dostaneme my).

3 A Rozpočet

3 B Příjmy

3 C Výdaje

3 D Co chci a co potřebuji

Seznam příjmů a výdajů
člověka, rodiny nebo firmy
za určité období, takový
finanční plán.

Peníze, které přibydou
do rozpočtu. V rozpočtu
rodiny bývá nejdůležitějším
příjmem výplata.

4 A Hotové peníze/hotovost

4 B Bezhotovostní peníze

Peníze, které ubydou
z rozpočtu. V rozpočtu
rodiny jsou hlavní výdaje
za bydlení, jídlo, kroužky
a cestovné.

4 C Platební karta

Když člověk přemýšlí
o rozpočtu, měl by si říct, co
je opravdu nutné zaplatit jako
první, třeba bydlení a jídlo, to
je to, co potřebujeme. Pak si
můžeme udělat radost a koupit
si to, co chceme, ale bez čeho
bychom se mohli i obejít.

4 D Měna

Bankovky a mince.

Peníze, které máme
na účtu v bance, nevidíme je jako bankovky
a mince, ale jsou tam.

Plastová karta,
kterou dostaneme
v bance k účtu. Používá se
k placení namísto hotovosti nebo k vybírání peněz
z bankomatu.

Peníze použité v konkrétní
zemi. Například měna ČR
je koruna. Měna EU je
euro.

