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II. Vnitfiní kompas

Tematick˘ celek se skládá ze tfií setkání, jejichÏ cílem je rozvinout v dûtech pfiirozené základy mravního
rozhodování. Dûti se setkají s pojmy jako svûdomí a rozhodnutí a dostanou moÏnost reflektovat si motivaci
svého rozhodnutí vãetnû schopnosti nést za dÛsledky svého jednání odpovûdnost. Dûti jsou citlivû vedeny
k poznání, Ïe mravní rozhodnutí neznamená jen poslechnutí autority nebo zvaÏování vnûj‰ích podmínek,
ale je vyjádfiením vnitfiního postoje, které má v kfiesÈanském kontextu zcela urãit˘ pfiístup ke svûtu
a k ãlovûku, jak je pojmenován v tématech 8.1.7 a 8.1.8.
Principy mravního rozhodování respektují pfiirozen˘ v˘voj mravního úsudku (Jean Piaget, Lawrence
Kohlberg nebo Fritz Oser) a základní teologická v˘chodiska. Svûdomí chápeme jako zvlá‰tní projev BoÏí
pfiítomnosti v nitru kaÏdého ãlovûka, i kdyÏ „hlas svûdomí“ nelze ztotoÏÀovat bezprostfiednû s hlasem BoÏím.
BÛh v‰ak kaÏdého ãlovûka „darem svûdomí“ oslovuje a uschopÀuje ke správné odpovûdi a zodpovûdnosti.
âlovûk je volán k tomu, aby v sobû uskuteãnil BoÏí obraz, k nûmuÏ byl zrozen. Má-li b˘t svûdomí správnou
orientací k rozhodování, má kaÏd˘ ãlovûk povinnost je formovat.
Tematick˘ celek vytváfií základ k uãivu o Desateru (8.4), k zacházení s vinou a k hlub‰ímu pochopení svátosti
smífiení (8.5).

9. Svûdomí a odpovûdnost

Téma setkání:
Dûti se zam˘‰lejí nad v˘znamem jevu naz˘vaného svûdomí a pomocí pfiíbûhÛ otevírajících volby mezi
dobrem a zlem pfiem˘‰lejí o dÛsledcích svého jednání vÛãi sobû, svûtu a druh˘m lidem. Svûdomí je chápáno
jako vnitfiní síla, která vede soudy ãlovûka o tom, co sám zpÛsobil nebo co se chystá zpÛsobit, a která
navazuje na schopnost uvaÏovat o sobû samém a „podívat se“ na sebe jin˘ma oãima neÏ je pohled vlastního
zájmu a prosazování. Svûdomí z kfiesÈanského pohledu chápeme jako zvlá‰tní projev BoÏí pfiítomnosti v nitru
kaÏdého ãlovûka.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – vnitfiní svût ãlovûka; OSV – vytváfiení povûdomí o kvalitách
typu odpovûdnost, spravedlivost, dovednosti rozhodování v eticky problematick˘ch situacích v‰edního
dne.

Cíle setkání:
Dûti si mají analyzovat vztah mezi vlastním svûdomím a situacemi, kdy se rozhodují pro mravnû dobr˘ nebo
‰patn˘ ãin.
Dûti mají umût vyjádfiit odpovûdnost za svá mravní rozhodnutí vzhledem k sobû, ke druh˘m lidem a ke svûtu.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Co je to svûdomí

Cíl: Dûti si mají odpovûdût na otázku, co pro nû znamená mít svûdomí, a svÛj názor si mají dát do souvislostí s mínûním
sv˘ch spoluÏákÛ, pfiíp. toho, co se o svûdomí aktuálnû fiíká, pí‰e nebo zpívá.
PomÛcky: pracovní listy, arch papíru, fixy
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Svûdomí a slova pfiíbuzná
Na tabuli napí‰eme slovo SVùDOMÍ a budeme tvofiit co nejvíce pfiíbuzn˘ch slov od stejného slovního základu,
napfi. svûdek, vysvûdãení, vûdomí, bezvûdomí, vûdomost, svûdectví apod. Vybereme pût slov, která jsou slovu
svûdomí v˘znamovû nejpodobnûj‰í. 
Anglicky a francouzsky se svûdomí fiekne conscience. Pochází z latinského conscientia a znamená zároveÀ
i vûdomí. Také ãeské slovo svûdomí má slovo vûdomí v sobû obsaÏené. 
Dûti mohou ve sv˘ch úvahách pokraãovat a doplÀovat vûtu: Svûdomí je vûdomí… viny, sebe sama, hranic,
dÛsledkÛ, odpovûdnosti, trestu apod.

Brainstorming
Dûti mohou vyslovit, co je v souvislosti se slovem SVùDOMÍ napadne. Mohou hlasovat o tom, zda souhlasí
nebo nesouhlasí s následujícími otázkami:
– Existuje svûdomí?
– Je to nûco, ãím se máme fiídit, nebo je to jen v˘plod na‰eho rozumu nebo na‰ich pocitÛ?
Odpovûdi na tyto otázky jsou motivaãní a nehodnotíme je. Sdûlíme dûtem, Ïe odpovûdi na nû budeme hledat
v následujících hodinách.

O svûdomí se fiíká, pí‰e, zpívá…
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou v˘roky a texty rÛzn˘ch lidí, ktefií se snaÏili vystihnout, co je
to svûdomí. Dûti si je pfieãtou, vyberou z nich ty, se kter˘mi souhlasí, nebo je mohou oãíslovat v pofiadí, jak
jim rozumí. Mohou se také pokusit vlastní v˘rok o svûdomí zformulovat.

2. Vlastní téma

✼ Jednoduchá rozhodnutí?

Cíl: Dûti si mají pomocí práce s morálními dilematy, pfiíp. pomocí jednoduché grafické hry uvûdomit nutnost rozhodovat
se i v situacích, které jsou nejednoznaãné, a uãit se, jak dûlat maximum pro nejvhodnûj‰í volbu.
PomÛcky: pracovní listy, pfiíp. fotografie

Rozhodování je sloÏit˘m komplexem mnoha vlivÛ a pfiíãin. Je aktivním jednáním, které se obvykle dûje 
po zváÏení hodnot. Hodnoty, které ãlovûk v dané chvíli zvaÏuje, jsou rozhodující a mají nejvût‰í vliv.
V situacích, kdy se hodnoty navzájem vyluãují, nebo se stfietávají, stávají se pro nás nejednoznaãn˘mi a také
samotné rozhodování b˘vá tûÏké. 
Budeme spoleãnû pfiem˘‰let nad nûkter˘mi konkrétními situacemi a diskutovat s dûtmi o jejich fie‰ení.

Men‰í zlo
KaÏdé dítû nakreslí na tabuli nebo na velk˘ arch
papíru dva body a oznaãí je poãáteãními písmeny
svého jména. Pak budou dûti pfiistupovat k tabuli
jeden po druhém ve stejném pofiadí a pokusí se
spojit své dva body libovolnû klikatou ãarou tak,
aby nikomu nezkfiíÏily cestu nebo aby se jiné ãáry
nebo jiného bodu nedotkly. Pokud není jiná
moÏnost, musí se rozhodnout, kterému
kamarádovi ãáru pfietnou, koho „se dotknou“.
Aby to nebylo na zaãátku pfiíli‰ jednoduché,
mÛÏeme první libovolnû klikatou ãáru udûlat
sami.

KdyÏ jsem svûdkem

ZvaÏujeme následující situace a hledáme fie‰ení:
Najde‰ penûÏenku a v ní doklady a 3000 korun.
Zaslechl(a) jsi rozhovor o tom, jak spoluÏák ze tfiídy koupil marihuanu.
Veronika váÏí 80 kg a spoluÏaãky si ji prohlíÏejí v ‰atnách pfied tûlocvikem a posmívají se jí.
Prodavaãka u pokladny ti vrátila o padesát korun víc.
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Morální dilema
Morální dilema je pfiíbûh popisující situaci, ve které se stfietávají rÛzné, mnohdy i pozitivní hodnoty. ¤e‰ení
je zámûrnû nejednoznaãné a pfiíbûh má otevfien˘ konec. Cílem práce s morálními dilematy není dobrat se
jednoho jistého fie‰ení, ale uãit se pfiem˘‰let o zodpovûdnosti za urãité jednání a nést jeho dÛsledky. Dûti se
ve vhodnû vedené diskusi uãí formulovat a prezentovat své argumenty a v˘chodiska, pojmenovávat své pozice
a navzájem je porovnávat, formulovat obecnû platné normy a odkr˘vat konflikty hodnot, pojmenovat vlastní
motivaci a hodnoty, tolerovat pluralitu rÛzn˘ch pozic a zájmÛ a cviãit komunikaci, jednat kooperativnû
a s dlouhodob˘m cílem. Doporuãen˘ postup práce s textem:

Seznámení s pfiíbûhem
– Prezentace pfiíbûhu a kontrola porozumûní textu
– Vûcné doplnûní informací a upfiesnûní postojÛ jednotliv˘ch postav

První setkání s pfiíbûhem
– Vyslovení spontánních reakcí
– ZdÛvodÀování sv˘ch v˘chodisek a hodnot

Práce ve skupinách
– Diskuse o hodnotách, které se dostaly do konfliktu, a formulace stanovisek

Prezentace a argumentace
– Prezentace sv˘ch stanovisek
– Diskuse o hodnotách, které se dostaly do konfliktu

Rozdáme dûtem pracovní listy a vybereme jeden z následujících pfiíbûhÛ:
„Ty jsi dnes nûjaká zamlklá,“ fiíká otec pfii obûdû. Vûrka nejasnû odpoví. Po obûdû rychle zmizí do svého pokoje. Chce
b˘t sama. Má pfied sebou jasnû své proÏitky. Pfied ãtrnácti dny pfii‰la do nové ‰koly. Se tfiemi kamarádkami si hned dobfie
rozumûla. A právû tyto tfii, Zuzka, Eva a Helãa, jí vypravovaly bláznivou pfiíhodu: „Pfiedstav si, nedávno si kaÏdá z nás
vzala v kosmetickém oddûlení obchodního domu lahviãku voÀavky. Bylo to docela jednoduché. Postupnû jsme prodavaãku
zamûstnaly otázkami – pak chmat… Dnes to zkusíme zase. MÛÏe‰ jít s námi. Nejsi pfiece zbabûlec, vÏdyÈ patfií‰ do na‰í
party!“ Ale Vûrka se vymluvila: „Dnes nemohu. Snad pfií‰tû.“ Vûrka ví, Ïe se jí budou její kamarádky ptát brzy zas. Pfiem˘‰lí,
co by mohla udûlat.

Motivaãní otázky:
– Jaké pro a proti se Vûrce honí hlavou? Na ãí stranu se zfiejmû pfiidá?
– Jaké hodnoty stojí proti sobû?
Napfi. Pfiátelství a ãestné jednání.
– Co by jí pomohlo situaci fie‰it, aby na to nebyla sama?
Napfi. Ptát se na názory zku‰enûj‰ích dospûl˘ch, star‰ích sourozencÛ, prarodiãÛ apod.

Co má Lucie dûlat?
Lucie má tfiináct rokÛ. Do jejich mûsta pfiijede její oblíbená hudební skupina a ona uÏ dlouho ‰etfií. Vydûlala si nûjaké
peníze hlídáním dûtí, aby si mohla koupit lístek na koncert. I kdyÏ by potfiebovala spoustu jin˘ch potfiebnûj‰ích vûcí, maminka
jí slíbila, Ïe kdyÏ si na lístek sama na‰etfií, mÛÏe na koncert jít. Mezitím se Lucii pokazilo kolo. Maminka okamÏitû zmûnila
názor a fiekla, Ïe Lucie si má za u‰etfiené peníze dát kolo spravit. Lucie je velmi zklamaná… co má dûlat?

Motivaãní otázky:
– Pfiedstav si, Ïe jsi na stranû Lucie. Jaká by byla tvoje první spontánní reakce? Co bys fiekl(a)? Co bys udûlala,

pfiíp. co bys urãitû neudûlal(a)? 
Napfi. Bouchl(a) bych dvefimi. Rozbreãel(a) bych se! ¤ekl(a) bych matce, aÈ…

– Pfiedstav si, Ïe jsi na místû Luciiny maminky. Pfiem˘‰lej o dÛvodech, proã zmûnila své rozhodnutí. 
Napfi. Nemá peníze. Ví, Ïe Lucie nutnû potfiebuje kolo, aby mohla jezdit do ‰koly a nevstávat o pÛl hodiny
dfiív. Lucie kolo pokazila neopatrnou jízdou apod.

– Kter˘m hodnotám mohla dát maminka pfiednost? 
Napfi. DÛslednost. Zdraví. 

– Na co by mûly dávat maminky pozor, aby si rozumûly s dcerami? Na co by mûly dávat pozor dcery, aby
si rozumûly s maminkami?
Napfi. DÛvûra, vzájemné respektování, otevfienost apod. Ztráta dÛvûryhodnosti a nespolehlivost mohou
vést k nedÛvûfie a pochybám.

– Promysli dÛsledky, co by se mohlo stát, kdyby Lucie neposlechla.
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Kdo je hor‰í?
Dva mladí lidé, bratfii Karel a Robert se dostali do nesnází s policií a potfiebují co nejrychleji opustit mûsto. Potfiebují peníze.
Star‰í Karel pfiepadl obchod a ukradl 10 000 Kã. Mlad‰í Robert ‰el za jedním muÏem, kter˘ byl ‰iroko daleko znám˘ svou
ochotou a velkorysostí. Vyprávûl mu, Ïe je velmi nemocn˘ a na svou operaci potfiebuje pÛjãit 10 000 Kã. Pfiitom nemocn˘
nebyl a ani nemûl v úmyslu nûkdy peníze vrátit. I kdyÏ ho dobr˘ muÏ neznal, peníze mu pÛjãil. Karel i Robert zmizeli,
utekli kaÏd˘ s 10 000 korunami v kapse a uÏ je nikdo nikdy nevidûl. Kdo z nich byl hor‰í?

Motivaãní otázky:
– Pfiem˘‰lej o dÛvodech jednání, jak˘m získal peníze Karel. Jak se dá jeho skutek pojmenovat?

Napfi. KrádeÏ. Pfiepadení. LoupeÏ. Apod.
– Pfiem˘‰lej o dÛvodech jednání, jak˘m získal peníze Robert. Jak se dá jeho skutek pojmenovat? 

Napfi. Podvod. Podraz. KrádeÏ. Apod.
– Jaké mohly b˘t dÛvody muÏe, kter˘ mu peníze pÛjãil? Jak se mohl asi cítit, kdyÏ zjistil, Ïe mu Robert peníze

nevrátí?
Napfi. Bylo mu líto nemocného ãlovûka. Mûl zku‰enost, Ïe mu nûkdo nûkdy podobn˘m zpÛsobem pomohl
a chtûl to tak vrátit.

– Kdo je hor‰í – Karel nebo Robert?

První dva pfiíbûhy chtûjí ukázat, co v‰echno musíme zvaÏovat, kdyÏ se rozhodujeme pro nûjak˘ ãin. Poslední
pfiíbûh ukazuje, jak je tûÏké postihnout velikost nûãí viny a jak najít správnou cestu.

Pfiedchozí pfiíbûhy jsou pfiíklady situací, kdy je tûÏké se rychle a vhodnû rozhodnout, nebo se pfiiklonit na
urãitou stranu. Vût‰inou mívají obû fie‰ení své v˘hody a nev˘hody a nûkdy to vypadá, Ïe obû rozhodnutí jsou
stejnû dobrá nebo stejnû ‰patná. KdyÏ ãlovûk stojí pfied rozhodnutím, kdy neví, co má dûlat, mÛÏe se na to
pfiipravit.

Dûti se mohou samy zam˘‰let nad tím, co by jim pomohlo se vhodnû rozhodnout. Rozhovor uzavfieme
v˘kladem, bûhem kterého si dûti mohou dopisovat do se‰itu následující informace:
– Promysli dÛsledky svého jednání.
– Vezmi v úvahu platné a osvûdãené zákazy a pfiíkazy.
– Prohovofi svou situaci s nûk˘m, komu dÛvûfiuje‰. Dospûlí lidé, uãitelé, rodiãe, pfiátelé mohou mít Ïivotní

zku‰enost, kterou ty je‰tû nemá‰, nebo mohou mít informace, které bys jinak nezískal. âasto se fie‰ení
ukáÏe jen tím, Ïe se vûci pfied nûk˘m nahlas pojmenují, a tím se ukáÏe, jaké jsou.

– Získej více informací. âím více ví‰, tím jistûji se mÛÏe‰ rozhodnout. Nûkdy ti mÛÏe pomoci linka dÛvûry,
poradna, dÛvûryhodn˘ zdroj na internetu nebo odborná kniha.

– Správné rozhodnutí musí dozrát. ZvaÏ své pocity, které má‰ teì, a také to, co je pro tebe dlouhodobû
cenné. Naslouchej sám sobû, jestli ti rozhodnutí, o kterém uvaÏuje‰, pfiinese pokoj.

✼ Co ovlivÀuje rozhodování?

Cíl: Dûti dostanou prostor pfiem˘‰let o hodnotách, kter˘mi se fiídí rozhodování ãlovûka, a uãí se pfiem˘‰let o dÛsledcích
svého jednání. 
PomÛcky: pracovní listy, fotografie

DÛsledky
Rozdáme dûtem fotografie, na kter˘ch jsou zachyceny dÛsledky minulého lidského rozhodnutí. Je na nich
demolice kostela, odjíÏdûjící ãlovûk, mrtv˘ ãlovûk na vefiejném WC a vozík na pláÏi. Dûti se rozdûlí do skupin
podle poãtu fotografií a mají za úkol navrhnout rozhodnutí, které následkÛm zachycen˘m na jejich fotografii
mohlo pfiedcházet. Mohou napsat podrobn˘ pfiíbûh nebo jen opsat moÏnosti, jaké mohly tûmto dÛsledkÛm
pfiedcházet.

Práce si pfieãteme a na závûr zdÛrazníme: 

KaÏdé rozhodnutí k dobrému i ke ‰patnému jednání má své následky. Následky ponesou lidé, kter˘ch se
moje jednání dotkne, následky ponese okolní svût a následky si ponesu i já sám, napfi. ZpÛsobil jsem dopravní
nehodu, zniãil jsem cizí majetek, svÛj majetek a ublíÏil jsem druhému i sobû.
Îádn˘ ãlovûk není ostrov, je zodpovûdn˘ za své jednání a za následky svého jednání. Na‰e zodpovûdnost
za ãiny plyne z toho, Ïe dÛsledky na‰eho jednání nemohou druzí lidé ovlivnit. Mohou nám je odpustit nebo
se za nû mstít, ale nemohou je zmûnit.
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KaÏdodenní hodnoty
Dûti mohou na papír nebo do se‰itu napsat pût vûcí, které pravidelnû dûlají, napfi. âistím si zuby. Chodím
do ‰koly. Dívám se na televizi. Uãím se slovíãka. Apod.
Pak se zamyslí, o jakou hodnotu jim jde, kdyÏ takto jednají, napfi. Chci mít bílé zuby. Bojím se zubafie. Plním
pfiíkazy rodiãÛ. Chci umût to, co v‰ichni. Odpoãívám. Jsem zvûdav˘(á), co proÏijí urãité filmové postavy. Apod.
Za kaÏd˘m jednáním se skr˘vá urãit˘ motiv, dÛvod, úsilí o dosaÏení konkrétní hodnoty. KdyÏ ãlovûku o nûco
hodnû jde, je odhodlan˘ také pro to hodnû udûlat. Na‰e jednání se pak fiídí tím, jak˘m hodnotám dáváme
pfiednost.

✼ BÛh a svûdomí

Cíl: Dûti se mají dovûdût, v jak˘ch souvislostech vnímají svûdomí kfiesÈané, a spojit si jej s pfiedstavou o Bohu, kter˘ je
milosrdn˘, spravedliv˘ a vûrn˘, ne hlídající a trestající.
PomÛcky: Bible, se‰it

Îalm 36
Svûdomí je obvykle spojováno s uznáním viny. Jako kfiesÈané chápeme svûdomí jako zvlá‰tní projev BoÏí
pfiítomnosti v nitru kaÏdého ãlovûka. BÛh kaÏdého ãlovûka „darem svûdomí“ oslovuje a uschopÀuje 
ke správné odpovûdi a zodpovûdnosti. âlovûk je volán k tomu, aby v sobû uskuteãnil podobu BoÏího obrazu,
k níÏ byl zrozen. BÛh není hlídaã a tyran a svûdomí není jeho v‰udypfiítomn˘ kárající hlas, ale BÛh je 
pro nás ten, komu fiíkáme:
Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá aÏ k nebi, tvoje vûrnost se dot˘ká mrakÛ. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo,
propastná tÛÀ nezmûrná jsou tvoje soudy; zachraÀuje‰ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácn˘ skvost je tvé milosrdenství,
BoÏe! Lidé se utíkají do stínu tv˘ch kfiídel. OsvûÏují se tím nejtuãnûj‰ím z tvého domu, z potoka sv˘ch rozko‰í jim napít
dává‰. U tebe je pramen Ïití, kdyÏ ty jsi nám svûtlem, spatfiujeme svûtlo. Î 36,6–10

– Text Ïalmu pfieãteme je‰tû jednou a dûti si do nûj mohou zaznamenávat BoÏí vlastnosti a podtrhnout si
slova milosrdenství, vûrnost, spravedlnost, soudy, zachraÀuje‰, lidé se utíkají do stínu tv˘ch kfiídel, pramen
Ïití, svûtlo.

– Hledáme, k ãemu je pfiirovnávána velikost BoÏí velkorysosti, vûrnosti, spravedlnosti a milosrdenství.
– MÛÏeme dát slovÛm barvy a text si vybarvit podle v˘znamu jednotliv˘ch slov nebo obrazÛ.
– Pfiem˘‰líme, co mÛÏe znamenat vûta: KdyÏ ty jsi nám svûtlem, spatfiujeme svûtlo.

3. Závûr

BoÏe, ty nás zná‰
ShromáÏdíme se v kruhu a to, s ãím jsme pracovali,
napfi. arch papíru, pracovní listy, fotografie apod. po-
loÏíme kolem svíce ve stfiedu. Setkání mÛÏeme
zakonãit modlitbou: „BoÏe, ty nás zná‰ a ví‰, jak
jednáme. Vidí‰ také, jaké dÛsledky má nûkdy na‰e
jednání. Dûkujeme ti, Ïe nám odpou‰tí‰ a Ïe stojí‰ 
pfii nás.“

4. Zápis

Nadpis: Svûdomí a odpovûdnost
Pût rad, jak se pfiipravit na vhodné rozhodnutí.
Zápis: Îádn˘ ãlovûk není ostrov. Jsem zodpo-
vûdn˘(á) za své jednání, které má následky pro mne
samého(samou), pro moje okolí i pro mé blízké. 
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10. Sly‰et srdcem 

Téma setkání:
Svûdomí chápané jako zvlá‰tní projev BoÏí pfiítomnosti v nitru ãlovûka dostává pro dûti v tomto setkání
konkrétní pojmenování. Nejvût‰í hloubka vlastního nitra, kde je sídlo vnitfiních postojÛ, kde se rozhodujeme
a kde k ãlovûku promlouvá BÛh, dostává jméno srdce. Dûti dostávají moÏnost reflektovat svou osobní situaci,
aby si uvûdomily hodnotu sebe sama – BoÏí obraz, kter˘ v sobû nosí, a uãily se vnímat svûdomí jako schopnost
ãlovûka b˘t nasmûrován k dobru, a tím i k TvÛrci, kter˘ je Dobro samo.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – vnitfiní svût ãlovûka; OSV – vytváfiení povûdomí o kvalitách typu
odpovûdnost, spravedlivost, dovednosti rozhodování v eticky problematick˘ch situacích v‰edního dne.

Cíle setkání:
Dûti mají rozli‰it okolnosti, za kter˘ch mravní rozhodnutí není jen v˘sledkem zvaÏování vnûj‰ích názorÛ
a norem, ale pfiedev‰ím v˘sledkem jejich vnitfiního postoje.
Dûti mají disponovat základním vhledem na skuteãnost, Ïe v nejvût‰í hloubce vlastního nitra zvaÏují kfiesÈanská
rozhodnutí spoleãnû s Bohem.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní aktivity

✼ Není srdce jako srdce

Cíl: Dûti si mají uvûdomit, Ïe slovo srdce oznaãuje nejen urãit˘ orgán lidského tûla, ale má také obrazné v˘znamy, které
se v prÛbûhu dûjin mûnily a vyvíjely a jsou dÛleÏité pro kfiesÈanské pochopení srdce jako obrazného oznaãení nitra ãlovûka,
kde se mÛÏe setkat a hovofiit s Bohem.

Vûdci a básníci
Rozdûlíme se na dvû skupiny. Chlapci budou tvofiit skupinu vûdcÛ-lékafiÛ a dûvãata skupinu básníkÛ. Obûma
skupinám zadáme úkol: Napi‰te, co vás jako vûdce a jako básníky napadne, kdyÏ se fiekne „srdce“. Skupiny
si své asociace na téma srdce vzájemnû pfieãtou a mÛÏeme je doplnit. Bûhem v˘kladu si mohou dûti zajímavé
informace zapisovat do se‰itu.

Informace o srdci: Srdce (lat. cor) je svalov˘ orgán o velikosti pûsti dospûlého ãlovûka. Je to dutá svalová pumpa, která
sv˘mi rytmick˘mi stahy neustále pfieãerpává krev do celého tûla a tím umoÏÀuje její obíhání v cévách aÏ do poslední buÀky
v koneãcích prstÛ na rukou a nohou. Tluãe cel˘ ná‰ Ïivot a tlouklo je‰tû, neÏ jsme se narodili. Tehdy jsme sly‰eli je‰tû jedno
srdce, pod kter˘m jsme byli chováni a no‰eni. Asi 28 000 000 krát jsme v té dobû usly‰eli hlasit˘ úder matãina srdce. Rytmus
tlukoucího srdce je rytmus, kter˘ máme vryt˘ hluboko do své pamûti. U dospûlého ãlovûka je srdce asi 12 cm dlouhé a 8–9 cm
‰iroké. Hmotnost srdce se pohybuje kolem 280–340 g. PrÛmûrné srdce udûlá okolo 100 000 úderÛ kaÏd˘ den. U ãlovûka
v klidu je srdeãní frekvence 70–80 stahÛ za minutu. Pfii fyzické zátûÏi a stresu ãi pfii nûkter˘ch nemocech tato frekvence
dosahuje i 100 tepÛ za minutu. Jedním stahem srdce v klidu pfieãerpá 60–80 ml krve, tedy 12 000 litrÛ krve za den. Je to
podobná síla, jako bychom zvedli 1 kg závaÏí 20 km vysoko. V klidov˘ch podmínkách srdce za 1 minutu pfieãerpá pfiibliÏnû
5 litrÛ krve. Pfii zátûÏi dosahuje mnoÏství pfieãerpané krve 20 i více litrÛ za 1 minutu. Krev pfii prÛchodu srdcem protéká
dutinami, které jsou navzájem oddûleny chlopnûmi zabraÀujícími zpûtnému toku krve. Náraz krve na uzavfiené chlopnû
pfii systole sly‰íme jako srdeãní ozvy. Srdce je do jisté míry autonomní orgán, podnûty ke kontrakci vznikají pfiímo ve vlastní
svalovinû.

Úsloví a metafory o srdci: Mít srdce na dlani. Mít otevfiené srdce. Nosit nûkoho ve svém srdci. Správnû vidíme jen srdcem.
Dûlat nûco cel˘m sv˘m srdcem. Dát nûkomu své srdce. Bolestí mu puká mu srdce. Má velké, dobré, laskavé, mírné, trpûlivé
a ãisté srdce. Má ale také bezohledné, lakomé, vypoãítavé nebo studené srdce tvrdé jako kámen. Má srdce v kalhotách.
Srdce mi tluãe radostí nebo strachem. Z celého srdce tû zdravím. ¤ekl mu to od srdce. Zpíval cel˘m srdcem. Îalostí mu
puká srdce. Má srdce plné lásky nebo zl˘ch my‰lenek. Ten snad ani nemá srdce.

metodika8_blok_2  7.10.2009 17:25  Stránka 67



Vnitfiní kompas

– 68 –

Co znamená, kdyÏ se fiekne
Místo pfiedcházející aktivity mÛÏeme dûtem fiíkat rÛzná úsloví
a metafory o srdci a hledat spoleãnû jejich v˘znam. Dûti si mohou
do se‰itu nakreslit obrys srdce a dovnitfi napsat co nejvíce pfiídavn˘ch
jmen, jaké mÛÏe srdce b˘t. Slova si pak ãteme a pfiem˘‰líme, jaké
jednání nebo typ ãlovûka oznaãují.

Srdce je obdivuhodn˘ orgán na‰eho tûla, ale srdce je také obrazné
oznaãení místa, které je stfiedem na‰í bytosti, stfiedem vnitfiního
Ïivota ãlovûka, jeho sklonÛ, my‰lenek, odvahy a vÛle. RÛzné národy
si od nepamûti uvûdomovaly dÛleÏitost tohoto centrálního orgánu
a pfiipisovaly mu rÛzné v˘znamy. Starovûcí EgypÈané byli
pfiesvûdãení, Ïe ze srdce vychází láska, chtûní a ve‰kerá duchovní síla a mumifikovan˘m zemfiel˘m vkládali
jejich srdce zpût do tûla a oznaãovali je skarabeem. V antice bylo srdce sídlem my‰lení, chtûní a cítûní,
v islámu je dodnes srdce stfiedem ve‰kerého duchovního dûní. 
Srdce je pro ná‰ Ïivot velmi dÛleÏité. KdyÏ tluãe, Ïijeme, aÏ dotluãe, pfiestaneme Ïít. Je to melodie na‰eho
Ïivota.

Slova od srdce
KaÏd˘ mÛÏe fiíct druh˘m ve skupinû nûco ze Ïivota a „od srdce“. MÛÏe to b˘t pfiání, ale v˘povûdi se mohou
t˘kat ãehokoli, co dûti právû proÏívají a co jim „leÏí na srdci“. Rozhovor mÛÏeme ukonãit modlitbou –
podûkováním za Ïivot nebo prosbou o otevfiené a naslouchající srdce, pfiíp. za srdce, které vyjadfiuje aktuálnû
potfiebnou vlastnost.

2. Vlastní téma

✼ Rozhodovat se ve svém srdci pfied Bohem a s Bohem

Cíl: Dûti si mají uvûdomit a popsat proces vlastního rozhodování vãetnû vnûj‰ích názorÛ a vnitfiních postojÛ a usly‰et
uji‰tûní, Ïe vhodná rozhodnutí jsou v souladu se svûdomím, tedy se dûjí v na‰em nitru v rozhovoru s Bohem.
PomÛcky: pracovní list

Vnûj‰í názory a vnitfiní postoj
Vzpomeneme si na okamÏik, kdy jsme se pro nûco rozhodovali. Abychom dûti motivovali, mÛÏeme uvést
pfiíklad z vlastního Ïivota. KaÏd˘ si pak pfiedstaví svou konkrétní chvíli. Rozdáme dûtem pracovní listy
a vysvûtlíme jim obraz:
Vnûj‰í prostor kolem obrazu je obraz svûta, kter˘ nás obklopuje, vnûj‰í kruh je hranicí mezi vnûj‰ím a na‰ím
vnitfiním svûtem. Kruh uvnitfi obrazu vymezuje druhou hranici. Pfied ní je to, co o sobû fiekneme a co o nás
vûdí druzí lidé, za vnitfiním kruhem je pak prostor „stfiedu na‰eho nitra“, místo, kde jsme jen my sami. 
Zadáme dûtem následující úkol: Do vnûj‰ího prostoru kolem obrazu napi‰te, co vám v tu chvíli radili a fiíkali
rodiãe, sourozenci, kamarádi. Do vnitfiního kruhu napi‰te, co jste v tu chvíli sami opravdu chtûli. 
Napfi. Chtûl(a) bych se uãit hrát na kytaru. Rodiãe fiíkají: ·koda penûz, nevydrÏí‰ to, musí‰ se uãit. Kamarádi
fiíkají: To by bylo prima, já ti pÛjãím svoji kytaru. Uãitelka fiíká: Radûji se uã, co má‰. Já: Opravdu bych to chtûl. 
Chtûl(a) bych na Vánoce znaãkovou bundu. Maminka fiíká: Koupím, ale je zbyteãnû drahá. Kamarádi fiíkají:
Bude‰ super. Uãitelka fiíká: To není dÛleÏité. Já: ¤íkám, Ïe nechci, ale vlastnû stra‰nû chci. 

Jedna vûc jsou vnûj‰í názory, které nás obklopují a ovlivÀují, druhá vûc je, co opravdu chceme, jaká hodnota
je v na‰em chtûní skrytá a jak je ta hodnota pro nás dÛleÏitá. Mnohdy to b˘vá tak, Ïe velikost této hodnoty
nám v tu chvíli pfiipadá nepopiratelná a definitivní, ale velmi ãasto se ãasem ve srovnání s dal‰ími hodnotami
zmûní.
Napfi. Pfied cviãením na kytaru dáme ãasem pfiednost setkání s kamarády nebo se za t˘den za v˘kladem objeví
jin˘ kus obleãení. 
Je dobré zváÏit v‰echny vnûj‰í názory i vnitfiní zku‰enosti a rozhodovat se podle nich, ale nezávisle na nich.
Je dobré vûdût, co a proã dûlám, jaké to mÛÏe mít dÛsledky, ale také jaké poÏadavky a povinnosti z toho
vypl˘vají. Rozhodnout se musí kaÏd˘ sám, ale rozhodovat se nemusí sám. MÛÏe se rozhodovat podle svého
svûdomí, spoleãnû s Bohem ve svém srdci.
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Stfied pracovního listu mohou dûti vybarvit tak, aby odpovídal jejich pfiedstavû o prostoru, kde se mohou
setkat s Bohem.

✼ Srdce jako obraz nitra ãlovûka

Cíl: Dûti mají jednoduch˘m obrazem nebo v˘tvarnou technikou dostat moÏnost promyslet si, jak vypadá obraz jejich
nitra, obraz jejich srdce, místa, kde se mohou setkat s Bohem.
PomÛcky: mandaly z pracovních listu, pastelky, se‰ity, pfiíp. v˘kresy, drobn˘ dekoraãní materiál nebo provázky rÛzn˘ch barev

Srdce, které bije v na‰em tûle, je obrazem stfiedu na‰í bytosti. Jako kfiesÈané vûfiíme, Ïe ani v nejhlub‰í hloubce
svého nitra, ve svém srdci nejsme sami. „Srdce“ je obraz místa v na‰em nitru, které nám BÛh dal a kde se
s námi také setkává. 
Následující aktivity popisují moÏnosti, jak dûti mohou vytvofiit obraz svého srdce tak, aby bylo zároveÀ vûku
odpovídající jednoduchou meditací – cestou do vlastního nitra.

Ponofiit se do sebe
KaÏdé dítû nakreslí na v˘kres nebo na prázdnou stránku se‰itu 
co nejvût‰í obrys srdce, kruh nebo elipsu. Budou znázorÀovat obraz
jejich srdce, jejich nitra. Pak si mohou v duchu pokládat otázku: Co mám
ve svém srdci? Co mám je‰tû hloubûji ve svém srdci? Atd. Pfiitom
mohou do tohoto tvaru vkreslovat stále men‰í a men‰í tvary a vybírat
jim barvy podle toho, co znamenají.

Napfi. Co mám ve svém srdci? Zvûdavost. A pod ní? Radost z nového.
A pod ní? Setkání s kamarády a jejich slova. A pod nimi? Tajemství.

Pohled do sebe
Vybídneme dûti, aby znázornily obraz svého nitra, a dáme jim k tomu
drobn˘ v˘kladov˘ materiál nebo provázky rÛzn˘ch barev. Obraz
vnitfiního duchovního svûta nemusí mít zrovna podobu srdce, ale mÛÏe
to b˘t také spirála, labyrint, soustfiedné kruhy, dÛm apod. V˘tvory dûti
nehodnotíme, ani nesrovnáváme, ani nevyÏadujeme, pokud dûti
z váÏného dÛvodu tvofiit nechtûjí.

Mandala
Mandala je staroindické slovo a znamená kruh. Je to typ obrazu skládajícího se z ãar, ornamentÛ nebo figur
shromáÏdûn˘ch kolem stfiedu. V pfiírodû tvofií mandalu napfi. letokruhy stromÛ, rozkrojené plody rajãete,
kvût kopretiny nebo sluneãnice. Ve v˘chodní tradici je mandala prastar˘m znamením jednoty zaãátku a konce,
v západní tradici najdeme mandaly v rozetách a v oknech gotick˘ch chrámÛ, v labyrintu na zemi v katedrále
v Chartrés. Pfiichystané mandaly mohou dûti vybarvovat, ale mohou je také samy vytváfiet, sypat z barevn˘ch
písku, skládat z dekoraãního materiálu, kreslit apod.
Rozdáme dûtem pracovní list s obrazy mandal, které zobrazují vnitfiní svût ãlovûka. Dûti si mohou vybrat
tu, která je jim nejbliÏ‰í, mohou zdÛvodnit svou volbu. Nûkteré mandaly se podobají pulsující spirále, labyrintu,
oku ãlovûka, nebo hradu s mnoha pokoji. V‰echny mají spoleãného to, Ïe rÛzn˘m zpÛsobem smûfiují k bodu
uprostfied.

✼ Srdce v Bibli

Cíl: Dûti se mají seznámit s biblick˘mi obrazy srdce a uvûdomit si, Ïe obraz o „srdci ãlovûka, které má místo v BoÏím
srdci“, je obrazem o tajemství jejich sounáleÏitosti, které se naplnilo v Kristu.
PomÛcky: pracovní listy, v˘kresy, tuÏky pfiíp. pastelky, barevné písky, arch papíru, pfiíp. lepidlo

BoÏí srdce je v nás a na‰e srdce je v BoÏím srdci
V Bibli najdeme slovo srdce více neÏ 370 krát. Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou nûkteré z tûchto
biblick˘ch citátÛ. Pfieãteme si je a pfiem˘‰líme, co znamenají a k jakému konkrétnímu jednání nebo
konkrétní situaci se mohou vztahovat.
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Radostn˘m srdcem zkrásní tváfi, kdeÏto trápení srdce ubíjí ducha. (Pfi 15,13)
âlovûk se dívá na to, co má pfied oãima. Hospodin v‰ak hledí na srdce. (1 Sam 16,7)
Dám vám nové srdce a do nitra vám vloÏím nového ducha. Odstraním z va‰eho tûla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
(Ez 36,26)
A nadûje neklame, neboÈ BoÏí láska je vylita do na‰ich srdcí skrze Ducha svatého, kter˘ nám byl dán. (¤ 5,5)
SvÛj zákon jim dám do nitra, vepí‰i jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou m˘m lidem. (Jer 31,33b)
Poklekám na kolena pfied Otcem, (…) aby Kristus skrze víru pfieb˘val ve va‰ich srdcích, a tak abyste zakofienûni a zakotveni
v lásce mohli spolu se v‰emi bratfiími pochopit, co je to skuteãná ‰ífika a délka, v˘‰ka i hloubka. (Ef 3,17)

Bible nemluví pouze o srdci ãlovûka, do nûhoÏ BÛh vkládá schopnost milovat a vlévá svou lásku, zapisuje
své zákony a touÏí v nûm víru pfieb˘vat. Mluví také o Bohu, kter˘ do na‰ich srdcí, do na‰eho nitra vtiskl svÛj
obraz a vloÏil svou lásku. BoÏí srdce je srdcem otcovsk˘m i matefisk˘m zároveÀ, je místem, kde máme své
místo a kde jsme vÏdy pfiijati. Je to místo hluboké, nekoneãné, je moÏné se do nûj ponofiit, pfiijmout zde sílu
a jistotu a nabrat odvahu k dal‰ímu Ïivotu.

Litanie – obrazy o srdci ze slov
BÛh se v JeÏí‰i Kristu stal ãlovûkem a dostal tak podobu konkrétního ãlovûka s konkrétními vlastnostmi
a jednáním. BoÏí láska uskuteãnûná v JeÏí‰i Kristu nachází symbolické vyjádfiení v podobû Srdce JeÏí‰ova. 
MÛÏeme si pfieãíst nûkteré srozumitelné ãásti z litanií k BoÏskému srdci, napfi.
Srdce JeÏí‰ovo, dome BoÏí a bráno nebe. Srdce JeÏí‰ovo, planoucí v˘hni lásky. Srdce JeÏí‰ovo, v nûmÏ pfieb˘vá BoÏí
spravedlnost a slitování. Srdce JeÏí‰ovo, plné dobroty a lásky. Srdce JeÏí‰ovo, králi a stfiede v‰ech srdcí. Srdce JeÏí‰ovo,
pokladnice ve‰keré moudrosti a umûní. Srdce JeÏí‰ovo, odvûká touho v‰eho tvorstva. Srdce JeÏí‰ovo, bohaté a ‰tûdré 
ke v‰em, kdo tû vz˘vají. Srdce JeÏí‰ovo, potupami nasycené. Srdce JeÏí‰ovo, kopím probodené. Srdce JeÏí‰ovo, prameni
dokonalé útûchy. Srdce JeÏí‰ovo, Ïivote ná‰ a na‰e vzkfií‰ení. Srdce JeÏí‰ovo, radosti v‰ech svat˘ch. 

Dûti mohou pfiem˘‰let o v˘rocích a poloÏit si otázku:
Na jakou vlastnost JeÏí‰ova srdce toto obrazné
vyjádfiení ukazuje? Kdy JeÏí‰ takto jednal? Jak
mohou takto jednat lidé dnes?
Dûti mohou na vybranou litanii vymyslet vlastní
mandalu – do obrazu kruhu vkreslí soustfiedn˘ obraz.
Mohou kreslit od stfiedu i smûrem ke stfiedu. V men‰í
skupinû si mohou dûti vybrat jedno téma a vytvofiit
si jednu spoleãnou mandalu – pfiedkreslit si ji tuÏkou
na arch papíru a pak ji nasypat z barevn˘ch pískÛ
nebo vybarvit. KdyÏ budou sypat písek na lepidlo
a pak v‰e pfielakují lakem nebo jen pfiestfiíkají lakem
na vlasy, obraz zÛstane zachovan˘. 

3. Závûr

BÛh pomáhá pfii rozhodování
Pokud jádro setkání tvofiilo pfiem˘‰lení o procesu
rozhodování, mÛÏeme setkání zakonãit modlitbou:
„BoÏe, ty ví‰, kolik hlasÛ a kolik rad sly‰ím, kdyÏ se
mám rozhodnout. Ty ví‰, co bych opravdu chtûl(a)
a ví‰, jak je tûÏké se rozhodnout. Jsem rád(a), Ïe jsi
v mém rozhodování se mnou. Pomáhej mi, abych se
rozhodl(a) tak, jak mám, se v‰emi dÛsledky, které
z toho plynou pro mû, pro lidi kolem mû i pro mé
okolí.“

Kde je BÛh, tam není tma
Pokud jsme znázorÀovali obraz svého nitra
dekoraãním materiálem nebo mandalou, vyzveme
dûti, aby oãima pozorovaly obraz a prstem pravé ruky
obrazem procházely smûrem do stfiedu. Necháme je
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tak dlouho soustfiedûné, jak jsou samy schopny, a zatímco putují prstem smûrem ke stfiedu, mÛÏeme podle
jejich soustfiedûnosti pfieãíst ãást Ïalmu 139,1nn o tom, jak BÛh pfieb˘vá v na‰em nitru:

Hospodine, zkoumá‰ mû a zná‰ mû. Ví‰ o mnû, aÈ sedím, nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dûlat. Sleduje‰ mou stezku
i místo, kde leÏím, v‰echny moje cesty jsou ti známy. Je‰tû nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, ví‰ uÏ v‰echno. Sevfiel
jsi mû zezadu i zpfiedu, svou dlaÀ jsi poloÏil na mû. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestaãím na to. Kam
odejdu pfied Tv˘m duchem, kam uprchnu pfied tvou tváfií? Zamífiím-li k nebi, jsi tam, a kdyÏ si ustelu v podsvûtí, také tam
bude‰. I kdybych vzlétl na kfiídlech jitfiní záfie, chtûl pfieb˘vat v nejzaz‰ím mofii, tvoje ruka mû tam doprovodí, tvá pravice
se mû chopí. Kdybych fiekl: Snad mû pfiikryje tma, i noc kolem mne se stane svûtlem. Îádná tma pro tebe není temná: noc
jako den svítí, temnota je jako svûtlo. Î 139,1–12

BÛh je v nás a my v nûm
Dûti mohou své v˘tvory poloÏit na zem a kolem nich vytvofiíme z provazu obraz BoÏího srdce. Pokud jsme
pracovali s textem litanií, mÛÏeme vyslovit jejich závûr: „JeÏí‰i tich˘, srdce pokorného, pfietvofi na‰e srdce
podle Srdce svého.“

4. Zápis

Nadpis: Sly‰et srdcem
Co mám ve svém srdci? Tvar znázorÀující „srdce“ a uvnitfi nûj stále men‰í obrysy.
Zápis: Srdce je obrazem stfiedu na‰í bytosti. Jako kfiesÈané vûfiíme, Ïe ani v nejhlub‰í hloubce svého nitra
nejsme sami. „Srdce“ je oznaãení místa v na‰em nitru, které nám BÛh dal a kde se s námi také setkává. 
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11. MÛj vnitfiní hlas

Téma setkání:
Celek vûnující se úvahám o svûdomí je zakonãen systematick˘m seznámením dûtí s v˘vojem svûdomí podle
Jeana Piageta a Lawrence Kohlberga. Dûti si opakovanou prací s pfiíbûhy s morálními dilematy uvûdomují
a srovnávají rÛzné moÏnosti fie‰ení, reflektují si své postoje a potvrzují svou zodpovûdnost za v˘chovu vlastního
svûdomí. Teze, Ïe svûdomí je BoÏí hlas v ãlovûku, pak nevyzní jako autonomní hlas pfiicházející z jiného svûta,
kter˘ ãlovûka jako vy‰‰í autorita usmûrÀuje a kontroluje, ale je vyjádfiením toho, Ïe ãlovûk pfiichází na svût
s „vlohou svûdomí“, kterou mají povinnost rozvíjet nejprve jeho rodiãe, pozdûji on sám.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – vnitfiní svût ãlovûka; OSV – vytváfiení povûdomí o kvalitách typu
odpovûdnost, spravedlivost, dovednosti rozhodování v eticky problematick˘ch situacích v‰edního dne.

Cíle setkání:
Dûti mají disponovat základním náhledem na v˘voj svûdomí z pohledu v˘voje ãlovûka.
Dûti mají umût zformulovat vûdomí zodpovûdnosti za v˘voj vlastního svûdomí.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Já, ty a hodnoty 

Cíl: Dûti si mají navzájem pojmenovat a ocenit konkrétní hodnoty a konkrétní hodnoty druhého.
PomÛcky: Ïidle, pfiíp. kartiãky a pro kaÏdého tfii kamínky

Místo po mé pravé stranû je pro…
Dûti se posadí na Ïidle do kruhu. Jednu Ïidli mezi nû
pfiidáme. Ten, kdo má volnou Ïidli po své pravé
stranû, urãuje, kdo se na ni posadí. ¤ekne: „Místo 
po mé pravé stranû je pro…“ Vyvolané dítû se 
na prázdnou Ïidli posadí a na fiadû je ten, kdo má
místo po své pravé stranû.
Urãovat toho, kdo si sedne vedle nich, mohou dûti:
– Jménem, napfi. „Místo po mé pravé stranû je pro Markétu, Jakuba apod.“
– Popisem vzhledu, napfi. „Místo po mé pravé stranû je pro toho, kdo má br˘le, modré kalhoty, náu‰nice

apod.“ Pokud je víc takov˘ch dûtí, má pfiednost to, které je rychlej‰í.
– Popisem vlastnosti, napfi. „Místo po mé pravé stranû je pro toho, kdo má trpûlivost, odvahu, strach

z matematiky apod.“ Pfii tomto zpÛsobu urãování se moÏná budou dûti zdráhat, ale dostanou pfiíleÏitost o sobû
pfiem˘‰let a svou vlastnost uznat, pfiíp. usly‰í uji‰tûní od druh˘ch, Ïe to místo je pro nû.

Kolik bodÛ rozdûlí‰?
Na kartiãky napí‰eme rÛzné obecnû uznávané hodnoty lidského Ïivota: svoboda, zdraví, rodina, pfiátelství,
dÛvûra, láska, pravdivost, vzdûlání, peníze, majetek, mít práci apod. Kartiãky poloÏíme do stfiedu kruhu,
postavíme se kolem a kaÏdému dáme tfii kamínky. Jeden po druhém dûti poloÏí kamínek k té hodnotû, kterou
pokládají pro sebe za dÛleÏitou. Kartiãky pak mÛÏeme posunout k sobû podle toho, kolik kamínkÛ k jim
dûti poloÏily. Vznikne tak spoleãná „pyramida hodnot“. 

MÛÏeme k ní postavit svíci a pfiipomenout si z minul˘ch setkání slova Ïalmu 36,6–8.10:

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá aÏ k nebi, tvoje vûrnost se dot˘ká mrakÛ.
Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tÛÀ nezmûrná jsou tvoje soudy.
Jak vzácn˘ skvost je tvé milosrdenství, BoÏe! Lidé se utíkají do stínu tv˘ch kfiídel.
U tebe je pramen Ïití, kdyÏ ty jsi nám svûtlem, spatfiujeme svûtlo.
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2. Vlastní téma

✼ V˘voj morálního úsudku 

Cíl: Dûti se mají pfiem˘‰lením o pfiíbûzích s morálním dilematem a v˘kladem seznámit s v˘vojem morálního úsudku podle
Jeana Piageta a Lawrence Kohlberga a reflektovat si podle nich své rozhodování.
PomÛcky: pracovní listy

Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou dal‰í morální dilemata. Práce s nimi v‰ak tentokrát nesmûfiuje
k diskusi, ale jejich moÏnosti fie‰ení jsou názorn˘m ilustraãním pfiíkladem jednotliv˘ch stadií v˘voje
morálního úsudku. Po pfieãtení textu necháme dûti chvíli diskutovat, pak je v˘kladem seznámíme s teorií,
kterou si zapisují do schématu na pracovním listû. MoÏnosti fie‰ení pfiíbûhu o Honzíkovi ilustruje dvû fáze
morálního v˘voje podle ‰v˘carského psychologa Jeana Piageta (1896–1980). Heinzovo dilema pfiiblíÏí dûtem
tfii roviny morálního usuzování podle amerického psychologa Lawrence Kohlberga (1927–1987).

Ne‰ikovn˘ Honzík

Mal˘ chlapec Honzík je ve svém pokoji. Zavolají jej k jídlu. Jde do jídelny. Za dvefimi v‰ak stojí servírovací stolek. 
Na stolku je podnos a na nûm je poloÏeno patnáct ‰álkÛ. Honzík nemÛÏe vûdût, Ïe to v‰echno je za dvefimi. Vstoupí, dvefie
narazí do stolku s podnosem, a prásk – v‰ech patnáct ‰álkÛ je rozbit˘ch.
Byl jednou jeden chlapec, kter˘ se jmenoval Honzík. Jednoho dne nebyla jeho maminka doma, on si chtûl vzít ze skfiínû
marmeládu, na kterou mu maminka zakázala sahat, protoÏe ji mûla schovanou pro babiãku. Vylezl na Ïidli a natáhl ruku.
Ale marmeláda byla pfiíli‰ vysoko a on se k ní nemohl dostat. KdyÏ se o to pfiece jen pokusil, shodil hrneãek. Ten spadl
na zem a rozbil se.
Provinily se tyto dûti stejnû, nebo je jedno více zlobivé neÏ druhé?

MoÏnosti posuzování Honzíkova jednání ukazují na dva základní typy morálky – heteronomní a autonomní.

Heteronomní morálka (asi do 8 let dítûte)
Více se provinil Honzík z prvního pfiíbûhu, protoÏe sv˘m jednáním zpÛsobil vût‰í ‰kodu.
Dítû vûfií tomu, Ïe trest následuje automaticky po poru‰ení nûjaké normy a je oãekávan˘m následkem
‰patného jednání. Dítû, které v nepfiítomnosti rodiãÛ dûlalo nûco, co se nemá, je toho názoru, Ïe pád z kolotoãe
o nûkolik hodin pozdûji je trestem za pfiede‰lé ‰patné chování. 

Autonomní morálka
Více se provinil Honzík z druhého pfiíbûhu, protoÏe si chtûl vzít nûco, co maminka schovala. Honzík z prvního
pfiíbûhu nemÛÏe b˘t potrestán, protoÏe o existenci hrneãkÛ za dvefimi nemûl ponûtí.
Dítû zaãíná uznávat urãité jednání za správné ãi nesprávné samo o sobû bez ohledu na autoritu dospûlého.
Postupnû se tak stává v mravní oblasti nezávislej‰ím a vÛãi autoritám kritiãtûj‰ím. Také je schopno pfiihlíÏet
k motivÛm jednání a neoãekávat, Ïe je tfieba za stejné jednání uloÏit stejn˘ trest ãi stejnou odmûnu. DokáÏe
brát zfietel na jednotlivé situace, vnûj‰í podmínky a pohnutky jednotliv˘ch aktérÛ.

Heinzovo dilema

V jedné daleké zemi umírala Ïena, která onemocnûla zvlá‰tním druhem rakoviny. Existoval lék, o nûmÏ si lékafii mysleli,
Ïe by mohl Ïenu zachránit. ·lo o zvlá‰tní formu radia, kterou jeden lékárník v tomtéÏ mûstû právû pfied nedávnem objevil.
V˘roba byla drahá, av‰ak lékárník poÏadoval desetkrát víc, neÏ kolik jej stála v˘roba. Za radium zaplatil 200 dolarÛ 
a za malou dózu lékÛ poÏadoval 2000. Heinz, manÏel nemocné Ïeny, vyhledal v‰echny své známé, aby si vypÛjãil peníze,
a usiloval i o podporu úfiadÛ. ShromáÏdil v‰ak jen 1000 dolarÛ, tedy polovinu poÏadované ceny. Vyprávûl lékárníkovi, Ïe
jeho Ïena umírá, a prosil jej, aby mu lék prodal levnûji, popfiípadû aby mu mohl zbytek zaplatit pozdûji. Lékárník v‰ak

Heteronomní morálka Autonomní morálka

Motivace tlak autority porozumûní situaci

Pravidla pfiicházejí zvenãí od autority jsou otevfiená diskusi a jsou v˘sledkem 

a mají b˘t plnûna vzájemné dohody

Nesprávné je posuzováno podle vnûj‰ích znakÛ je posuzováno podle vztahu k pÛvodnímu 

jednání a následkÛ chování zámûru jednající osoby

Trest je rozhodnutím autority, je správn˘ je urãen s ohledem na pfiestupek a pÛvodní zámûr 

a je automatick˘m následkem pfiestupku jako prostfiedek k naplÀování zámûrÛ humanity
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fiekl: „Ne, já jsem ten lék objevil a chci na nûm vydûlat peníze.“ Heinz tím vyãerpal v‰echny legální moÏnosti, je zcela zoufal˘
a uvaÏuje, zda by se nemûl do lékárny vloupat a lék pro svou Ïenu ukrást. 

Mûl by jej Heinz ukrást?

V posuzování odpovûdí nejde o to, zda je kladná nebo záporná, ale o dÛvody skr˘vající se za odpovûdí. Tedy
pfiedev‰ím odpovûdi na otázku „proã“. Proã by mûl Heinz lék ukrást, pfiípadnû proã by lék ukrást nemûl.
MoÏnosti dÛvodÛ smûfiují k rozli‰ení ‰esti stádií v˘voje morálního usuzování, které pak Kohlberg rozdûlil
do tfií rovin.

I. Pfiedkonvenãní rovina
Popisuje jednání dûtí asi do deseti let vûku, kdy posuzují dobro a zlo podle dÛsledkÛ svého chování, tedy
podle pochval, pfiíkazÛ a zákazÛ dospûl˘ch autorit. 

1. Orientace na trest a poslu‰nost 
„Heinz lék nemÛÏe ukrást, protoÏe by za to ‰el do vûzení.“ Nebo opaãná odpovûì: „Heinz lék mÛÏe ukrást,
protoÏe se pfiece nejdfiív zeptal. Pfiece za to nemÛÏe b˘t potrestán.“

Strach z trestu je nejdÛleÏitûj‰ím prvkem jednání. Jedinec se domnívá, Ïe kaÏdá ãinnost, za kterou je potrestán,
je ‰patná. Naopak v‰e, za co je pochválen, vyhodnocuje jako správné jednání. Neumí je‰tû posoudit dobré
a ‰patné úmysly – jednání tedy hodnotí pouze na základû dÛsledkÛ. 

2. Orientace na vlastní prospûch nebo úãelovû na prospûch druh˘ch
„Heinz si myslí, Ïe vzít lék je v pofiádku. Ale to stejné si urãitû nemyslí lékárník. Pokud Heinz svou Ïenu miluje
a chce, aby se uzdravila, mûl by lék ukrást.“ Po tomto závûru ale vût‰inou náleÏí dodatky reflektující vnímání
situace z pohledu „a co z toho plyne pro mne samotného“. Napfi. „...tfieba mají doma dûti a Heinz potfiebuje,
aby se o nû nûkdo postaral.“ 

Jako správné je hodnoceno jednání, které sleduje Heinzovy osobní zájmy. Pfii rozhodování hraje nejdÛleÏitûj‰í
roli otázka: „Co z toho budu mít?“ Za kladné chování se automaticky oãekává odmûna, za ‰patné trest,
kterému je tfieba se vyhnout. Jedinec se uÏ umí na situaci podívat i z pohledu jiného ãlovûka, chápe, Ïe chování
druh˘ch se nemusí shodovat s jeho vlastními potfiebami a dává sv˘m vlastním potfiebám pfiednost. Pokud dá
pfiednost potfiebám jin˘ch, skr˘vá se za tímto jednáním úãelovost: Teì já pomÛÏu tobû, pozdûji ty mnû. Ruka
ruku myje.

II. Konvenãní rovina
Popisuje jednání dûtí a dospûl˘ch asi od 13–14 let, kdy se u ãlovûka rozvine vnitfiní etick˘ kodex, kter˘ v sobû
zahrnuje pochopení potfieb a pocitÛ druh˘ch lidí. Jedinec zaãíná hodnotit morální jednání druh˘ch, ale také
své vlastní morální jednání a uvûdomuje si, Ïe obãas musí dát pfiednost spoleãnosti pfied sv˘mi vlastními
potfiebami. Ve tfietím stadiu se jedinec rozhoduje pfiedev‰ím na základû vztahÛ se sv˘m blízk˘m okolím, 
ve ãtvrtém podle norem spoleãnosti.

3. Orientace na souhlas vázan˘ k urãité osobû
„Je správné lék ukrást, protoÏe Heinz je správn˘ muÏ, kdyÏ chce zachránit svou Ïenu.“ „Je správné zachránit
Ïivot nûkoho, koho milujeme!“ Velmi ãasto se tu objevuje kritika na osobu lékárníka. „Lékárník je zl˘, sobeck˘,
myslí jenom na sebe a vÛbec ne na ostatní. Kdyby Heinze pfii krádeÏi chytli, soudce by musel pohlédnout 
na v‰echny aspekty a poslat do vûzení ne Heinze, ale lékárníka.“

Tyto odpovûdi si zaslouÏí oznaãení konvenãní morálka, protoÏe postoj v nich vyjádfien˘ by byl s nejvût‰í
pravdûpodobností postojem vût‰inové spoleãnosti. Jedinec dovede situace vnímat z pohledu tfietí osoby,
dovede brát zfietel na pocity druh˘ch a uvaÏovat nad tím, zda sv˘m jednáním nûkomu neublíÏí, ale klade
velk˘ dÛraz na dobré mezilidské vztahy, slu‰nost, základní lidskou zdvofiilost a touhu pÛsobit v oãích druh˘ch
jako ãestn˘ a dobr˘ ãlovûk. Jeho jednání uÏ nefiídí autorita rodiãÛ, ale skupina jemu blízk˘ch lidí. Pfiijímá
nejen její zpÛsob vyjadfiování, oblékání, ale i její zpÛsoby uvaÏování nad tím, co je správné a co ‰patné.

4. Orientace na zákon a fiád
„Není správné, aby Heinz lék ukradl. Já si uvûdomuji, Ïe jeho motivy jsou dobré, ale jak by svût vypadal,
kdybychom zaãali poru‰ovat zákon ve chvílích, kdy bychom cítili, Ïe pro to máme dobr˘ dÛvod?“
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Podobnû jako v prvním pfiípadû jedinec odpovídá, Ïe lék by nemûl b˘t ukraden. Ale dÛvody jeho rozhodnutí
jsou jiné. Vidí za nimi ne strach z potrestání, ale strach z v‰eobecného chaosu, kter˘ by mohl nastat, kdyby
lidé zaãali poru‰ovat v‰eobecnû platné zákony. DodrÏování zákonÛ je dÛleÏité pro celkové fungování
spoleãnosti a pro podporu celkového pofiádku na zemi. Zákon a fiád spoleãnosti jsou pro nûj silnûj‰í – kdyÏ
jsou tfieba nesmyslné a on se s nimi neztotoÏÀuje – neÏ touha poru‰it je kvÛli vlastním potfiebám nebo potfiebám
lidí jemu blízk˘ch. 

III. Postkonvenãní rovina
Jedinec uÏ se pfiíli‰ neohlíÏí na autority (aÈ uÏ pfiedstavované nûjakou blízkou a uznávanou osobou ãi platn˘mi
zákony), ale jedná pfiedev‰ím v souladu se sebou sam˘m.

5. Orientace na v‰eobecnû platné etické principy
„Jde zde pfiedev‰ím o právo Heinzovy Ïeny na Ïivot. A toto právo musí b˘t chránûno.“ „Je manÏelovou
povinností zachránit Ïivot své Ïeny! Fakt, Ïe Ïivot jeho Ïeny je v ohroÏení, pfiekraãuje v‰echna jiná mûfiítka,
která mÛÏete pouÏít pro posuzování jeho jednání. Îivot je daleko dÛleÏitûj‰í neÏ vlastnictví. Jestli Heinze chytí,
soudce by mûl dát vût‰í váhu na morální hledisko, ale zároveÀ musí dodrÏet právo a potrestat ho, ale mírnûji.“
Jedinec si je dobfie vûdom toho, Ïe zákony byly stvofieny pro ãlovûka a ne ãlovûk pro zákony a Ïe úãelem
zákonÛ je chránit práva jedince. Lidé, ktefií dosáhli tohoto stádia morálního v˘voje, si také uvûdomují, Ïe
obãas nastanou situace, kdy je tfieba zabûhnuté zákony zmûnit, ale jedná se o situace velmi specifické
a dot˘kající se celé spoleãnosti. Vûdí, Ïe nelze mûnit zákony v situaci, kdy se to subjektivnû hodí. 

6. Univerzální etické principy
„Heinz musí lék odcizit, protoÏe kdyby ho neodcizil a nechal svoji Ïenu zemfiít, navÏdy by odsoudil sám sebe.
Sice by nebyl obvinûn a Ïil by v rámci zákonn˘ch norem, ale nikoliv v souladu se sv˘m vlastním svûdomím.“
Jedinec povaÏuje za nejdÛleÏitûj‰í hodnotu právo kaÏdého jedince na Ïivot, svobodu a spravedlivé
zacházení. Je si vûdom univerzálních principÛ, kter˘mi se dosahuje celkové spravedlnosti. Tyto principy
jsou abstraktní a etické povahy. Nejde o konkrétní morální pravidla jako tfieba Desatero, ale o univerzální
principy spravedlnosti, vzájemnosti a rovnosti lidsk˘ch práv a respektování dÛstojnosti ãlovûka jako
jednotlivce. Pro Kohlberga takov˘mi jedinci byli tfieba Martin Luther King nebo Mahátma Gándhí. Jinak
uvaÏoval o tomto stadiu jen v teoretické rovinû, a vûfiil, Ïe musí existovat je‰tû nûjaké vy‰‰í stádium
morálního usuzování.

„MÛj vnitfiní hlas“
V uãebnici na s. 40 také najdeme text, kter˘ jinou formou popisuje zjednodu‰en˘m zpÛsobem v˘voj svûdomí
ãlovûka. Jednotlivé fáze mÛÏeme zaznamenávat na ãasovou osu nebo k nim kreslit postupnû rostoucí postavu.

„Mohu si dÛvûfiovat“
Otázky po pfieãtení textu na stranû 40: Jak malé dítû pozná, Ïe je pfiijímáno?
Zápis: Malé dítû potfiebuje proÏít pocit bezpeãí a pfiijetí. Aby byl ãlovûk hodn˘ ke druh˘m, musí proÏít, Ïe
i druzí jsou hodní k nûmu.

„Sly‰ím hlas rodiãÛ“
Po pfieãtení textu na s. 40 si mÛÏeme tuto situaci zahrát. Jedno dítû bude pfiedstavovat sebe, druhé se postaví
za nûj a jeho chování bude napomínáním komentovat, napfi. „Co to má‰ na sobû?“ „Jak to drÏí‰ tu ta‰ku!“
„Vidí‰, já jsem to fiíkala, Ïe to tak dopadne.“ „Podívej se pfies cestu, nebo tû pfiejede auto!“ Nevadí, kdyÏ
scéna vyzní absurdnû. Diskutujeme o tom, zda neproÏíváme nûco podobného.
Zápis: Pro malé dítû platí: „To musí‰ dûlat, protoÏe je to nafiízené!“ Malé dítû poznává, co má dûlat
prostfiednictvím sv˘ch rodiãÛ. Tyto pfievzaté pfiíkazy a zákazy pak sly‰í, i kdyÏ rodiãe nejsou v jeho blízkosti.
V této dobû prostfiednictvím takov˘ch lidí získáme orientaci, oporu a fiád, ale svûdomí se vyvíjí dál.

„Prom˘‰lím následky urãitého jednání“
Závûr po pfieãtení textu na s. 40: UÏ se nefiídím jen dan˘mi zákazy a pfiíkazy, ale pfiem˘‰lím a zvaÏuji následky,
úsilí a správnost. Hledám fie‰ení v logice situace. Které rozhodnutí je vûcnû správnûj‰í?
Zápis: Zaãínáme pfiem˘‰let, proã mám tak jednat. Platí: „Je to vûcnû správné, proto tak budu jednat.“
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„Rozli‰uji mezi vnûj‰ím jednáním a vnitfiním sm˘‰lením“
Po pfieãtení textu na s. 40 diskutujeme o události s rozbit˘mi talífiky.
Zápis: Uãíme se rozli‰ovat mezi ãinem a úmyslem. Ptám se: „S jak˘m úmyslem tak jednám?“ Normy, hodnoty
a pravidla se uãím vztahovat na sebe a konkrétní situaci. Úmysl stojí nad normami a pravidly.

✼ Jednat v souladu se svûdomím

Cíl: Dûti se mají seznámit s pfiíklady konkrétního jednání z pohledu v˘voje morálního úsudku, aby si mohly samy uvûdomit
své motivy k rozhodování a jednání.
PomÛcky: pracovní listy

Postoje k zákonÛm a normám v kresbách Ivana Steigera
MÛÏeme se rozdûlit na ãtyfii skupiny. KaÏdá dostane pracovní list s kresbami Ivana Steigera znázorÀující postoj
k zákonÛm a normám. KaÏdá skupina si vybere jeden obrázek, v diskusi dûti obrázek popí‰ou a pak s názorem
na nûj seznámí ostatní.
Nejde o to urãit jednoznaãné fie‰ení, ani se dobrat toho, které mûl v úmyslu autor, ale pfiem˘‰let o moÏnostech,
jak˘ postoj se dá vÛãi zákonÛm a normám zaujmout.

Dûti mohou dále uvaÏovat:
– Jak˘ postoj k zákonÛm a normám obrázek zachycuje?
– Znají nûjakou konkrétní situaci, kdy nûkdo takto jednal?
– Kter˘ obrázek zachycuje pro nû pfiijateln˘ postoj a proã?

·kolní parlament
Vytvofiíme dûtem prostor rozhodovat se autonomním zpÛsobem. Pfiedstavíme si, Ïe nás zvolili do ‰kolního
parlamentu a máme moÏnost prosadit deset hodnot, jejichÏ dodrÏování by usnadnilo souÏití ve ‰kole.
Nejprve pfiem˘‰líme, koho by se mûla t˘kat, a skupiny, pfiíp. konkrétní jména zapí‰eme, napfi. dûti
z prvního stupnû, dûti ze druhého stupnû, uãitelé, vedení ‰koly, vychovatelky v druÏinû, kuchafiky, ‰kolník,
uklízeãky apod. Podle velikosti skupiny mohou dûti pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách a své návrhy
zapisovat do se‰itÛ. Dáme dûtem dostatek vhodn˘ch pfiíkladÛ, aby dodrÏování hodnot, které si zvolí,
mûlo konkrétní podobu. V‰echny závûry spoleãné práce si nejprve pfieãteme a pak necháme dûti, aby
se na pûti z nich dohodly a pfiifiadily jim ãísla podle dÛleÏitosti. Napfi. Hodnoty pro uãitele: 1. spravedlnost;
2. velkorysost; 3. srozumitelnost apod.
MÛÏeme také nejprve vybrat jednu hodnotu a pfiem˘‰let, jak by její dodrÏování konkrétnû vypadalo
u rÛzn˘ch skupin nebo jedincÛ ve ‰kole, napfi. ohleduplnost – Ïáci 1. stupnû by nemûli bûhat po chodbách,
uãitelé by nemûli psát písemky po hodinách tûlocviku, v‰ichni Ïáci i uãitelé by se mûli pfiezouvat apod.

Lidé, ktefií poslechli své svûdomí aÏ do krajnosti
V uãebnici na s. 42 si mÛÏeme pfieãíst Ïivotopis Tomá‰e Mora, kter˘ se stal muãedníkem svûdomí, a text
„Znovu a znovu se odvolává na své svûdomí“. To, Ïe se Tomá‰ Morus fiídil sv˘m svûdomím a ne normami
tehdej‰í státní moci, jej dovedlo aÏ na smrt. Podobnû jednalo a také skonãilo mnoho dal‰ích svat˘ch, napfi.
Jan Nepomuck˘, Jan Sarkander, podobnû jednal ale také Jan Hus, Milada Horáková nebo Jan Palach. Jednali
z nejvût‰ího stupnû morálního úsudku – nemohli by Ïít dál a zÛstat sami sebou, kdyby zmûnili svÛj názor
a své jednání. Z pfiíkladÛ vybereme jeden aktuální podle zájmu dûtí nebo podle místa, kde Ïijí. 
Svûdomí není ani to, co je poslu‰ností vÛãi hlasu rodiãÛ a jin˘ch autorit, ani slep˘m dodrÏováním pfiedpisÛ
a nafiízení se strachem k trestu, ale na‰e schopnost dobfie se rozhodovat s vûdomím v‰ech okolností, dÛsledkÛ.
Je to vloha – základní vybavenost v‰ech lidí. Je to úsudek praktického rozumu o mravní hodnotû jednotliv˘ch
lidsk˘ch úkonÛ, jenÏ má povahu autoritativního hlasu, a stává se tak mravní normou ãlovûku nejbliÏ‰í. Jako
kfiesÈané vûfiíme, Ïe nám ji „do srdce vloÏil“ BÛh a je to pro nás v˘zva k uskuteãnûní BoÏí vÛle ve vlastním
Ïivotû, která se dûje utváfiením vlastního Ïivota a rozvíjením rÛzn˘ch schopností. 

3. Závûr

Svûdomí je jako
Dûti mohou na závûr hodiny vyjádfiit pomocí nedokonãené vûty a obrazÛ, co vnímají, Ïe pro nû znamená
svûdomí, a v samostatné práci dokonãit vûtu: Svûdomí je jako… napfi. dar, pomoc pfii rozhodování, hlas, kter˘
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nabádá k dobrému, kompas, protoÏe vÏdy ukáÏe správn˘ smûr, maják, ruka ukazující cestu, satelit, hvûzda
ve tmû apod. Jako inspiraci mÛÏeme pouÏít fotografie v uãebnici na s. 43. MoÏné odpovûdi na otázku, co je
to svûdomí, najdeme v uãebnici na s. 38 ve Ïlutém rámeãku. Dûti si mohou text opsat do se‰itu:
Mám vnitfiní hlas, kter˘ mi fiíká, jak se mám zafiídit.
Mám vnitfiní oko, které mi dává vidût dobrou a správnou cestu.
Mám vnitfiní ruku, která mû vede, kdyÏ jsou mé kroky nejisté.
Mám vnitfiní sílu, která mû posiluje, kdyÏ mám strach pfied rozhodnutím.
Mám svûdomí!

Metaforou vyjádfien˘ obraz svûdomí najdeme také v uãebnici na s. 44, kde se pí‰e:
Svûdomí je nejskrytûj‰í stfied a svatynû v ãlovûku, kde je sám s Bohem, jehoÏ hlas mÛÏe sly‰et ve svém nitru.
Vûrností svému svûdomí jsou kfiesÈané s ostatními lidmi spojeni v hledání pravdy a pravdivého fie‰ení v‰ech
tûch mnoh˘ch morálních problémÛ, které vznikají jak v Ïivotû jednotlivce, tak ve spoleãenském souÏití.

4. Zápis

Nadpis: MÛj vnitfiní hlas
Zápis doplÀující v˘klad – v˘voj svûdomí, hodnoty pro rÛzné skupiny lidí, které navrhuje „‰kolní parlament“,
dokonãená vûta „Svûdomí je jako…“
Zápis: Svûdomí je vloha, kterou nám do srdce „vloÏil“ BÛh a jsem zodpovûdn˘(á) za její rozvíjení.
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