
 

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét a Derecskei 

Bocskai István Általános Iskolában 
 
 
Nyolcadik alkalommal indult el 2022. március 7-én a 
PÉNZ7 elnevezésű tematikus ismeretfeldolgozó hét 
iskolánkban. Ezt a programot Magyarország minden 
iskolájában népszerűsítik Iskolánk is nagy örömmel 
nyújtotta be ismét a pályázatát. Pozitív visszajelzések érkeznek tanulóktól, kollegáktól.  
A felsős osztályok március 7-11-i héten legalább egy osztályfőnöki óra, és egyéb pl. 
matematika, kémia óra keretén belül foglalkoztak az idei témával: Pénzügyi tervezés, 
megtakarítás. 
Előzetes feladatként az osztályok perselyt terveztek, melyekből kiállítás készült. 
 
 
Az 5-6. évfolyam diákjai tehát a pénzügyi tervezés, megtakarítás témakörében oldottak 
meg játékos feladatokat. Ráhangolódásként pénzzel kapcsolatos szólásokat kellett 
összepárosítani, majd beszélgettünk azok jelentéséről.  
Az első feladat kérdése az volt, hogy „Szórom vagy spórolok?” Három kitalált iskolás 
diák pénzköltési szokását ismerték meg a csapatok, majd csoporton belül 
megbeszélték, ki melyik típusba tartozik. 
A „Bánjunk jól a pénzükkel!” feladatban megtanulták, hogyan kell egy költségvetési 
táblázatot kitölteni, példákat hoztunk a hétköznapi életben bevételekre, kiadásokra. 
Ezt követte egy kitalált szereplő, Kriszti története, aki egy hangszóróra gyűjt. 
Összegyűjtött körülményeket figyelembe véve kiszámolták, hogy mennyi idő múlva 
tudja megvenni a kívánt hangszóróját.  
Végül egy kreatív feladatot oldottak meg a gyerekek: elképzelték, hogy szükség lenne 
az 50.000.- forintos címlet bevezetésére, így nekik kellett megtervezni a jövendő 
pénznemét. Nagyszerű alkotások születtek. 
                                           
A 7-8. évfolyamos tanulók számára Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
videó üzenetben nyitotta meg a Pénz7-et. Üzenetében a 4T fontosságát hangsúlyozta: 
Tehetség, Tudás, Tőke, Technika (informatikai). 
 
A Vigyázz KáPé sorozat egyik filmje vezette fel a 7. c osztály osztályfőnöki óráját. A 

Szalai családról szóló képregény megtekintése után a tanulók megbeszélték, hogy 

milyen hosszú és rövid távú céljai lehetnek a családtagoknak. 

   

 

A Nyári tábor nevű feladatban minden csoportnak egy összekeveredett történetet 

kellett sorba rendezni, majd kiszámolni, hogy mennyi pénz hiányzik fejenként, hogy 

megvalósuljon a terv. A hiányzó pénz megszerzésére jobbnál jobb ötleteket hoztak a 

diákok. 

 



   

 

 

Mit lehet csinálni egy bankban? Banki vagy nem banki tevékenység? 

 

   

A tanulók az osztályfőnökök vezetésével megbeszélték, hogy mi célból 

takarékoskodunk és honnan lesz a (bankba tehető) megtakarítás. 

A 8. b osztály osztályfőnöke szerint: A gyerekek szívesen vettek részt a feladatok 

elkészítésében, megvalósításukban. Élvezték a "kihívást", különösen tetszett nekik a 

véleménynyilvánítás mozgással egybekötve és a tervező feladat. 

A 8. a osztály tanulói az óra végére tablót készítettek a munkáikból. 

 

Katonáné Molnár Mária és Váradiné 

Szabó Katalin 


