Tisková zpráva z tematické soutěže v rámci finanční gramotnosti na
základních školách – Cesta životem (desková hra)
Termín: 9.2.2022
Místo: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice
V minulém školním roce 2020/2021 byl v rámci projektu MAP II ORP Č. Budějovice uspořádán seminář
pro pedagogické pracovníky základních škol na podporu finanční gramotnosti s lektorem Ing. Mgr.
Petrem Liškou, autorem deskové hry Cesta životem. Na základě velmi dobré odezvy od pedagogů na
tomto úspěšném semináři rozhodlo vedení projektu MAP II ORP Č. Budějovice zakoupit sady této
deskové hry a zdarma je poskytnout všem školám, které o to projeví zájem. Následně aktivně pracovalo
s deskovou hrou během vyučovacích hodin a zájmových kroužků celkem 12 základních škol v ORP České
Budějovice. Pedagogové, kteří hru využili při práci se žáky, vypracovali reflexivní a metodickou zprávu,
kde upozornili na jednotlivá úskalí popř. navrhovali i zlepšení či obměny hry.
Na základě úspěšnosti deskové hry, zájmu žáků a pedagogů uspořádal tým projektu MAP ORP Č.
Budějovice Meziškolní soutěž pro žáky základních škol – Cesta životem. Soutěže se zúčastnili čtyři školy
(ostatní se bohužel nezúčastnily z důvodů převážně zapříčiněných epidemiologickou situací ve škole –
karantény žáků a pedagogů). Soutěž probíhala v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Č. Budějovice.
Z každé školy se účastnilo 5 žáků, čtyři hráči a „bankéř“, kteří byli rozděleni do čtyř týmů. Samotná hra
trvala 1,5 hodiny a během hry žáci a žákyně prokazovali velmi kolegiální a férové chování. Ohlasy od
žáků byly velmi kladné a všichni si zápolení užili. Cenu v podobě dalších deskových her si odnesli zástupci
všech škol, samotní žáci byli vyhodnoceni podle toho, kolik získali finančních prostředků celkem. Knihami
byli oceněni čtyři nejlepší hráči.
Soutěže se zúčastnil i autor deskové hry Cesta životem Ing. Mgr. Petr Liška, který byl zájmem žáků a
pedagogů velmi nadšený. Diskutoval se žáky a pedagogy o přínosech deskové hry a také předvedl nové
hry na podporu technického vzdělávání a regionální gramotnosti.
Soutěž se vydařila, poděkování patří školám za jejich aktivní přístup a také žákům za aktivní přístup a hru
fair play.
Podpora finanční gramotnosti na základních školách pomocí deskové hry Cesta životem se ukázala jako
funkční a motivující pro žáky.
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