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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 2: „Ako vznikli dane?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Ako vznikli dane? 

Krátky opis Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby si všimli prínosy platenia daní, pričom 
sa uvádzajú príklady prvotných a zábavných daní z európskych dejín. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť, aký prínos majú z platenia daní. Mali by spoznať 
príklady prvotných daní z európskych dejín.  

Ciele: 

Identifikovať príklady prvotných daní z európskych dejín a zábavných daní, ktoré 
sa vyskytli. 

Vysvetliť, kto je zodpovedný za všetky peniaze z daní. 

Všimnúť si, kto a aký prínos má z platenia daní.  

Materiály: 
Mikroklip „Mám prínos z daní? Aký?“ 
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 

  

Slovná zásoba: 

dane, prínosy, verejné služby, vnútroštátne služby. 
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Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Prehrajte úvodnú časť klipu. Pozastavte klip a ubezpečte sa, že študenti pochopili 
zápletku. 

Prehrajte časť „Prvotné príklady daní z európskych dejín a ich vývoj do súčasnosti“. 
Pozastavte klip a porozprávajte sa so študentmi, či už počuli o nejakých zábavných 
alebo prvotných daniach z európskych dejín. Preberte potrebu platenia týchto 
daní v danom historickom období. 

Prehrajte časť „Kto je zodpovedný za všetky peniaze z daní?“. Pozastavte klip a 
zamerajte sa na pojem „zodpovedné inštitúcie“. Zhrňte, kto je zodpovedný za 
spravovanie peňazí z daní na miestnej aj vnútroštátnej úrovni. 

Prehrajte časti „Každý platí, každý má prínos“ a „Všimni si prínosy“. Vyzvite 
študentov, aby vymenovali, ktoré veci z predstavených vecí oni a ich rodina získali. 

Záver: 

Môžete zorganizovať triednu diskusiu na základe pojmov predstavených v 
mikroklipe. Môžete riešiť tieto témy: 

Viete vymenovať dve prvotné dane z európskych dejín. Ktoré vás najviac zaujali? 

Viete, kto je zodpovedný za spravodlivé míňanie peňazí z daní na národnej 
úrovni?  

Mal by každý, kto využíva určité služby, platiť dane? Prečo by to mali robiť? Prečo 
by to nemali robiť? 

Vzdelávaciu hru zahrnutú do tejto časti môžete tiež použiť ako domácu úlohu na 
upevnenie pojmov predstavených počas lekcie. 

 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná cieľová 
skupina 

9 až 12 rokov 

Súvisiace 
školské 
predmety 

ekonomika, etika, európske štúdiá, angličtina ako cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, 
dejepis 
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