Matika v reálnom Živote alebo ako si zarobím na moju vysnívanú hru

Úvod: Každý z nás sa má sen. Čo by chcel raz robiť, čo by chcel raz vlastniť, ako sa chce vo svojom
živote cítiť. Realita je zväčša taká, že keď mladý človek vyjde školu, dostane prácu za menej peňazí.
Preto viac menej všetky zarobené peniaze minie na pokrytie nákladov, ktoré so životom súvisia. Tieto
náklady sú uvedené nižšie.
Predstavte si, že sa voláte Herodes Mango. Že už nechodíte do školy a že máte tieto mesačné
výdavky:
Poznámka: V tejto situačnej hre budú uvedené 3 možnosti/úrovne čísiel. Nech si každé dieťa vyberie,
ktoré zadanie mu vyhovuje. Peniaze budeme volať pre účely tejto hry Groše.
Výdaje za jeden mesiac:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

1. úroveň
Elektrika
Voda
Kúrenie
Jedlo
Oblečenie
Auto (poistenie, benzín)
Nájom za byt/dom
Telefón

2 groše
1 groš
2 groše
2 groše
1 groš
1 groš
2 groše
1 groš

2. Úroveň
A) Elektrika
B) Voda
C) Kúrenie
D) Jedlo
E) Oblečenie
F) Auto (poistenie, benzín)
G) Nájom za byt/dom
H) Telefón

254 grošov
43 grošov
28 grošov
345 grošov
99 grošov
76 grošov
111 grošov
18 grošov

3. Úroveň
A) Elektrika
B) Voda
C) Kúrenie
D) Jedlo
E) Oblečenie
F) Auto (poistenie, benzín)
G) Nájom za byt/dom
H) Telefón

238,35 grošov
48,59 grošov
28,4 grošov
303,62 grošov
92,1 grošov
55,3 grošov
120,13 grošov
20,25 grošov

Zadanie:
Herodes Mango, vyber si úroveň, ktorá ti je najbližšia. Spočítaj, aké sú ročné výdavky na tvoj život.
Číslo napíš sem aj postup, ako si to vyrátal/a:
Aké ďalšie výdavky myslíš, že ešte máš? Aké sú vysoké? (môžeš si vymyslieť alebo skúsiť popátrať po
internete alebo sa opýtaj rodičov). Napíš ich sem:
Spočítaj teraz dokopy všetky výdavky, ktoré máš na život. Číslo napíš sem:
Teraz si predstav, že by si si chcel kúpiť tvoju vysnívanú počítačovú hru/dievčatá môžu mať prianie
napr. vlastniť koňa. Čo na to potrebuješ? (napr. dobrý notebook, konzolu, hru samotnú...). Koľko by
to celé stálo? Číslo aj postup napíš sem:
Ako by si si na tú hru/koňa dokázal/a zarobiť? Vnímaj, že momentálne podľa zadania, zarábaš iba
základnú mzdu, vďaka ktorej vieš pokryť iba základné potreby uvedené vyššie. Všetky tvoje nápady,
čo by si mohol v tejto situácii urobiť, sú správne. Neboj sa/nehanbi sa napísať sem všetko, čo Ti
napadne.
Do toho Herodes Mango. Teším sa na Tvoje vypracovanie.

