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Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

60–90 minut

místnost

kdykoliv

15–30

9. roêník, 14+

OBCHOD ANEB JAK FUNGUJE NEVIDITELNÁ RUKA TRHU
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: k| įešení problémŃ, ke| komunikaci, sociální a| personální, obêanská
a|pracovní.
Konkrétní cíl:||| Porozumøt principu a| dŃsledkŃm fungování volného obchodu a| tomu, jak obchod souvisí
s|prosperitou zemø. Probudit zájem o|problém a|vyprovokovat zábavnou formou diskusi o|systému svøtového obchodu.
Motivace:||| Obchodování ve|svøtø je dnes na|tak vysoké úrovni, která vyžaduje od|obchodníkŃ vysoké vzdølání
v| oblastech marketingu a managmentu, a| znaênou profesionalitu v| jednání s| lidmi, znalost komunikaêní techniky
a|bankovnictví. Také je dŃležitá reklama a|vybudování tzv. dobrého jména ˬrmy nebo obchodní spoleênosti. Proberte
pįípady významných svøtových subjektŃ, jejichž jméno je již spojeno s|významnou obchodní znaêkou.
Legenda:||| Planeta Poznání – viz pįíbøh v|úvodu metodiky.
Potįeby:|||

40 bílých papírŃ formátu A4, 30 bankovek – každá v|hodnotø 100 jednotek, 2 listy barevného lepicího
papíru formátu A4, 4 stejné páry nŃžek, 4 stejná pravítka, 2 stejná kružítka, 2 úhlomøry, 3 pravoúhlé trojúhelníky,
14 tužek, 2 archy balicího papíru, lepicí páska.
Dále je vhodné mít k|dispozici 6 stolŃ, alespoĢ 6 židlí, 6 šátkŃ a|2 organizátory hry.
Provedení:|||

Pįipravte si místnost tak, aby v|ní bylo 6 stolŃ (pracovních ploch) a|u|každého alespoĢ jedna židle. Je
zapotįebí dvou organizátorŃ (jeden bude dølat bankéįe a|druhý bude hru įídit).
Dále si pįipravte 3 typy souborŃ pomŃcek (každý soubor bude dvakrát).
Soubor A:
Soubor B:
Soubor C:

2 páry nŃžek, 2 pravítka, 1 kružítko, 1 pravoúhlý trojúhelník, 1 úhlomør,
1 list papíru, 6 bankovek, 4 tužky.
10 listŃ papíru, 1 list barevného lepicího papíru, 2 bankovky.
4 listy papíru, 2 bankovky, 2 tužky.

Na|každý stŃl dejte jeden ze souborŃ a|pomŃcky pįikryjte šátkem. Dále na|jeden balicí papír nakreslete tvary obrázkŃ,
se kterými mohou úêastníci obchodovat, jejich rozmøry a|cenu (pįíloha C3A). Tento papír pįilepte v|místnosti na|zeì
tak, aby jej møli všichni úêastníci bøhem celé hry na|oêích. Viditelnø na|zeì pįilepte i|druhý balicí papír, na|který
napište tato pravidla:
Hra má jen êtyįi jednoduchá pravidla:
1.
2.
3.
4.

Všechny kusy zboží nabídnuté bankéįi musí být vystįiženy nŃžkami, mít ostré hrany a|pįesnou velikost.
Sumu, kterou za|nø stržíte, pįipíše bankéį na|úêet.
MŃžete použít jenom ty pomŃcky a|materiály, které jsou na|stolech. PomŃcky nelze niêit.
Bøhem hry nesmíte použít násilí.
Vedoucí hry reprezentuje OSN a|má rozhodující hlas pįi jakémkoliv sporu.

Úêastníky rozdølte do|pøti až šesti skupin takto:
U|souboru pomŃcek A|bude 6 úêastníkŃ – tito úêastníci mohou pįedstavovat zemø jako je napįíklad Velká Británie,
Itálie, USA nebo Francie (toto jim ale zatím neįíkejte). U| souboru pomŃcek B bude skupinka 5 úêastníkŃ – zde se
jedná napį. o|Indii, Brazílii, Peru a Nigérii. Soubor pomŃcek C obdrží skupinka 4 úêastníkŃ – Ghana, KeĢa, Barma êi
Tanzanie. Každé skupinø ukažte její pracovní prostor. PomŃcky si odkryjí všechny skupiny najednou. Dįíve než šátek
odkryjí, vysvøtlete úêastníkŃm, že cílem každé skupiny je vydølat pro sebe co nejvíce penøz s|pomocí potįeb, které
má k|dispozici. Nesmí použít žádné jiné! Zboží, které vyrábí a|následnø s|ním obchodují, jsou tvary, jež jsou nakresleny
na|balicím papíru pįilepeném na|zdi. Každý tvar má urêitou cenu. Výrobky, které vytvoįí, vykupuje bankéį, který jim
pįipisuje peníze na|jejich úêet. éím více kusŃ vyrobí, tím budou bohatší. ÚêastníkŃm pįeêtøte pravidla, která jsou
napsána na|druhém balicím papíru pįilepeném na|zdi. To je vše, co úêastníkŃm sdølíte. Na|výrobu požadovaných tvarŃ
jim necháte zhruba 45 minut (záleží na|velikosti a|zájmu skupiny).
Ze zaêátku budou zįejmø nøkteįí zmatení a|budou se dožadovat kružítek, tužek, budou se ptát, jak mají vyrábøt, když
„nic“ nemají atp. Vše jim ale įeêeno bylo a|vy jim již nic nevysvøtlujte, neraìte. Sami musí pįijít na|to, že mohou mezi
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sebou obchodovat. Hned zaêne vyrábøt skupina A, ale rychle jí dojde papír, takže se zįejmø budou snažit odkoupit
papír od|jiných skupin, které jej mají dostatek.
Je tįeba, aby vedoucí, který hru organizuje, peêlivø sledoval její prŃbøh a|dølal si na|papír poznámky, které využije
v|závøreêné diskusi. Møl by sledovat a|zaznamenávat si, jaké obchody byly uzavįeny, za|kolik bylo co prodáno, jak se
to v|prŃbøhu hry mønilo. Sleduje také to, jak bylo napį. s|papírem nakládáno – zda se úêastníci snažili papírem šetįit
nebo jim zŃstávaly velké zbytky, protože si tvary špatnø rozvrhli (toto mŃžete použít i|jako ukázku v|závøreêné diskusi).
Vedoucí také hlídá, jak se chovají jednotliví êlenové atd.
Bankéį bude mít své místo v|téže místnosti, bude potįebovat papír, tužku a|pravoúhlý trojúhelník. Na|papír si udølá
6| sloupcŃ (pro každou skupinku jeden), do| kterých bude zapisovat peníze za| odkoupené výrobky. Než výrobky
odkoupí, bude je také kontrolovat. Pomocí trojúhelníku bude møįit, zda mají odpovídající velikost, jestli nejsou
výrobky kostrbaté atp. Nepįesné výrobky nemusí odkoupit a|vrací je zpøt, popįípadø za|nø mŃže nabídnout ménø
penøz.
Vedoucí, který hru organizuje, mŃže také ovlivnit vývoj hry. Nøkteré skupiny se budou cítit bezmocné a| nebudou
vødøt, co dølat. Aby takovou skupinu vedoucí povzbudil k|obchodování, mŃže do|hry zasáhnout. MŃže takové skupinø
poskytnout informaci, tajnou zprávu, kterou ostatní skupiny nevødí. MŃže tajnou informaci įíct jen dvøma skupinám,
mŃže také zmønit podmínky pro všechny skupiny. Je ale potįeba, aby o|všech krocích vêas informoval bankéįe!
Pįíklady zásahu vedoucím do|hry:
Zmøna tržních cen – po|pár minutách hry zmøĢte hodnotu nøkterých tvarŃ. Bohaté skupiny tím mŃžou tįeba zjistit,
že kružítka už nejsou tak dŃležitá jako pįed chvílí. Tato zmøna simuluje situaci, kdy zemø zjistí, že technologie je
již zastaralá dŃsledkem zmøny okolností. Ceny ale klesají i| z| dŃvodu pįesycení trhu. Vedoucí hry tedy komunikuje
i|s|bankéįem a|v|pįípadø, že v|bance pįevládají napį. obdélníky, tak vedoucí vyhlásí zmønu cen z|dŃvodu pįesycení
trhu a|na|balicím papíįe cenu škrtne a|napíše cenu aktuální. Zásoby surovin – z|tajných zásob, které má vedoucí u|sebe,
mŃže nøkteré skupince poskytnout papíry navíc a|ostatním skupinám oznámí, že bylo objeveno nové ložisko surovin.
Postavení skupin se rychle zmøní, bude-li ložisko objeveno až ke| konci hry, kdy už papír nebude mít skoro nikdo.
Barevný lepicí papír – na| zaêátku hry dostaly nøkteré skupiny barevný lepicí papír. Vedoucí jim k| tomu papíru nic
neįekl a|možná si ho úêastníci ani nevšimli a|stále jim leží na|stole. Tento papír mŃže být cenný zdroj, ale daná zemø
nezná jeho hodnotu. MŃžete tedy jiné skupinø (nebo dvøma skupinám) tajnø įíct, že pokud na|tvary z|bílého papíru
nalepí kousek tohoto barevného papíru, tak jejich hodnota stoupne napį. êtyįnásobnø. Takto informované skupiny
se budou zįejmø snažit odkoupit tento barevný papír. Pokud se jim povede papír získat, zįejmø na|tom dost vydølají.
V|pįípadø, že pŃvodní skupina papír neprodá za|žádnou cenu do|konce hry, mŃže dojít k|tomu, že se jeho hodnota
nikdy nepozná. Pomoc OSN – vedoucí hry mŃže bøhem hry také podpoįit jednu nebo dvø skupiny tím, že jim poskytne
pomoc OSN za|urêitých stanovených podmínek. Podmínkou tįeba mŃže být, že tįetina vyrobeného zboží se vrátí zpøt
OSN jako úrok. Pomoc mŃžeme poskytnout napį. zapŃjêením nŃžek na|urêitou dobu atp.
Na| závør hry je dŃležitá diskuse. Úêastníci by møli hovoįit o| tom, jak se pįi hįe cítili, jaké problémy įešili, jaké
problémy møly zemø chudé a|jaké pro zmønu ty nejbohatší, jak to je ve|skuteênosti… Diskutujte o|tom, která skupinka
zastupovala jakou zemi atd.
Alternativa: hraje-li ménø úêastníkŃ než tįicet (napį. 15—20), je tįeba je rozdølit tak, aby bylo alespoĢ pøt skupin,
a|aspoĢ jedna musí mít k|dispozici soubor pomŃcek typu A. Pokud odeberete ze hry jeden soubor pomŃcek typu A,
je tįeba odstranit i|odpovídající množství papíru, aby byla zachována rovnováha mezi „surovinami“ a|„technologiemi“.
Bankéį mŃže dát úêastníkŃm na| výbør, jestli chtøjí peníze pįipsat na| úêet nebo je dostat hotovø – hlavnø kvŃli
obchodování. V| tomto pįípadø je tįeba mít vøtší množství bankovek v| rŃzných hodnotách. Také nezapomeĢte
vynechat poslední vøtu v|pravidlech v|bodø ê. 1. Na|zaêátku hry se mŃže také úêastníkŃm įíct, že bankéį vykupuje
tvary napį. jen po|pøti stejných kusech.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na|typu postižení. Pro døti s lehêím
stupnøm používat velké písmo, aktivitu dølat v dobįe osvøtleném
prostoru. Pro tøžší stupeĢ postižení není aktivita vhodná.
Sluchovø postižení – dát si pozor na|to, aby dítø bylo poblíž a|mølo možnost pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ
vedoucího. Vysvøtlovat krok za|krokem. Zjednodušený návod v|textové podobø.
Pohybovø postižení – bez omezení.
Mentálnø postižení – nevhodné.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát døtem dostateêný prostor na|komunikaci.
Obtížnø vychovatelní – stanovit striktní hranice a|pravidla pįi hįe.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a|chování – dostatek êasu na zpracování podkladŃ.

Pozor na: DŃsledné sledování hry a|zaznamenávaní postįehŃ pro následnou diskusi a|nebo pro potįebnou zmønu
pravidel.
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