
Finančná gramotnosť rozdeľuje ľudí na  bohatých a chudobných.

Dokážeš ušetriť za deň 1 euro? 

Čo je lepšie? Bohatstvo? Peniaze? Majetok?

1.Rozumieť peniazom a mať ich pod kontrolou

Peniaze sú špecifický druh tovaru.

.

. vymieňať za tovary, služby - znehodnotiť.

zhromažďovať, investovať a rozmnožovať

bohatí si ich vážia,zhromažďujú,investujú

Chudobní ich míňajú (aj za cenu pôžičiek)

Chudobní“ zarábajú peniaze tým, že vymieňajú 

 svoj čas za peniaze.  investujú svoj čas do vzdelania„Bohatí“

Naučíte sa rozumieť životu a umeniu, ako  sa  dosahuje  úspech!!! 

Vedomosti sú jediným kľúčom k tomu, aby Vás nikto neokradol!!!“
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                 Finančná gramotnosť rozdeľuje ľudí na  bohatých a chudobných.

Dokážeš ušetriť za deň  euro? Čo je lepšie? Bohatstvo? Peniaze? Majetok?1

Rozumieť peniazom a mať ich pod kontrolou

Peniaze sú špecifický druh tovaru

.

. vymieňať za tovary, služby - znehodnotiť

zhromažďovať, investovať a rozmnožovať

bohatí si ich vážia,zhromažďujú,investujú 

            Chudobní ich míňajú (aj za cenu pôžičiek)

Chudobní“ zarábajú peniaze tým, 

        že vymieňajú svoj čas za peniaze.

 „Bohatí“ 

        investujú svoj čas 

                                  do vzdelania Vedomosti sú jediným kľúčom k tomu, aby Vás  

                    nikto neokradol!!!“
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