jak na stezku

Nákup na párty
Domluvte se, že si s družinou
připravíte na příští schůzce
párty. Úkolem každého
z vás je připravit co nejlepší
občerstvení za 100 Kč. Můžete
se samozřejmě dohodnout
i na programu na párty,
hudbě, hrách a podobně.
Důležité je ale to,
že se bude hlasovat,
kdo se zadaným
rozpočtem připravil
nejlepší pohoštění.

Pojďme si zahrát
nakupovací pexeso!
Každý hráč připraví 3 dvojice
lístečků. Na jednom lístečku bude
vždy název zboží (brambůrky,
rohlík, balení pastelek, toaletní
papír…), velikost balení
(v gramech, litrech nebo jiných
vhodných jednotkách) a cena
za balení, která je obvyklá v
obchodě. Do dvojice k takovému
lístečku hráč připraví lísteček
se stejným zbožím, ale jiným
množstvím a cenou. Lístečky
pak hráči zamíchají a otočí
lícem dolů. Aby hráč získal dvojici
lístečků se stejným zbožím, musí
říct, které zboží z dvojice je
levnější, než ostatní napočítají
do deseti. Pokud vám hra přišla
moc snadná, připravte další kolo
a počítejte už jen do pěti.

Spojte správně dvojice nominální hodnoty bankovky nebo mince
a portrétu osobnosti nebo jiného obrázku na ní.

Bankovky a mince
5000 2000 1000 500

200

Královská koruna

Karel IV.

T. G. Masaryk

100

50

10

Jan Amos Komenský

Božena Němcová

Kulová historická ozdoba

20

Brno

Kníže Václav na koni

5

2

1

Karlův most

František Palacký
Ema Destinová

Zkuste zjistit, kdo je autorem grafické podoby českých bankovek.
Víte, že jsou považovány za jedny z nejhezčích na světě?
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Řešení Kolik stojí peníze? Družina Lovců odhadla, že potřebuje
na výpravu 2450,- celkem. Jak k tomu došli? Hledej na Teepkovi!

kolik stojí tohle prodat
každý hráč si vybere nebo vylosuje jednu
z položek ze seznamu pod hrou. Úkolem je se
během pěti minut zamyslet a sestavit seznam
nákladů, které je potřeba zaplatit, aby se
vyrobená věc dostala až k zákazníkovi, a které se
tedy přičtou k ceně za výrobu (třeba doprava…).
který dodatečný náklad je podle vás nejvyšší?
předpokládejte, že všechny položky byly vyrobeny
v české republice. pak každý prezentuje náklady,
které vymyslel. kdo přišel na nejvíc věcí a nejlépe
popsal, co vše prodražuje danou věc?

kNiha
koPací míČ
BoNBoNiéra
skleNice

Nejvychytanější termosky
na jídlo a pití.

www.esbit.cz

teNisky
koBliha
ledNice
ZmrZliNa

INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE

můj
obchod

NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA

tohle zkuste
s družinou.
každý sám
se zamyslí,
kdyby si měl
otevřít obchod,
co by prodával?
popiš sortiment obchodu
– vymysli, jaké všechny věci
bys měl mít na skladě. přidej také jméno a umístění
obchodu. navrhni vhodnou otevírací dobu a rozmysli se,
jestli budeš potřebovat v obchodě nějaké pomocníky
nebo budeš prodávat sám. můžeš také zkusit vymyslet
nějakou krátkou reklamu, ta je vždy důležitá.

Dobrodružná hodinová prohlídka
v naprosté tme za doprovodu
nevidomého pruvodce.

Oslavte s námi 5. narozeniny!
V rámci oslav jsme pripravili
speciální vstupenku pro skupinu
až 5 osob za 555 Kc.
Tato vstupenka má platnost
od 1. dubna do 18. zárí 2016.

Připravila: Terka. Zdroj: Hry a peníze, programy pro rozvoj
finanční gramotnosti, www.rozumimefinancim.cz

inzerce

kaŽdÝ hráČ Pak PreZeNtuje svŮj oBchod,
a Pak mŮŽete třeBa diskutovat o tom,
kterÝ NáPad je reálNÝ a Zda Byste se
stali ZákaZNíky takového oBchodu.

Rezervace místa nutná na:
777 787 064
info@neviditelna.cz
www.neviditelna.cz

