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VI. Pﬁijmout zodpovûdnost
Dûti zaÏívají spoleãenství s druh˘mi lidmi v rodinû, ve tﬁídû a ve skupinû sv˘ch vrstevníkÛ. Na jedné stranû
se dítû s odpoutáváním se od rodiny individualizuje, na druhé stranû v‰ak získávají na v˘znamu jiná
spoleãenství a jejich normy. Ve stﬁetu se skupinami se odehrává proces nalézání smyslu a nalézání vlastního
lidství. Nabídkou pﬁi hledání zpÛsobu vzájemného souÏití jsou zásady formulované ve ãtvrtém aÏ desátém
pﬁikázání Desatera, které jsou obsahem tohoto tematického celku.
Tematick˘ celek tvoﬁí druhou ãást hlavního tématu metodiky. Formuluje zásady zodpovûdného souÏití mezi
lidmi a nedirektivním zpÛsobem konkretizuje ty, které jsou v‰eobecnû platné: Co nechce‰, aby jiní ãinili
tobû, nedûlej ty jim. Probíraná látka je pro vyuãujícího velkou pﬁíleÏitostí k otevﬁení mnoha témat, která
jsou pro dûti aktuální. Je v‰ak tﬁeba respektovat, Ïe dûti si svou cestu musí najít a zdÛvodnit samy – nemá
smysl jim pﬁedkládat hotové návody, které v mnoh˘ch pﬁípadech mohou vÛãi realitû Ïivota vyznít naivnû
nebo ãernobíle.
Jednotliv˘m pﬁikázáním pﬁedchází uãivo o zacházení s konflikty. Zvlá‰tní pozornost je vûnována ‰estému
pﬁikázání, které je prohloubením sexuální v˘chovy z hlediska úcty k ãlovûku a které je zasazené do konkrétní
situace dûtí.

27. Konflikt – souãást Ïivota

Téma setkání:
Setkání pﬁedchází tûm pﬁikázáním Desatera, která jsou vûnovaná vztahu k lidem, a je vûnováno nakládání
s konflikty. Dûti dostanou prostor získat nadhled nad vlastní reakcí v konfliktní situaci a procviãí vzorové
jednání tak, aby konflikt smûroval k pozitivnímu ﬁe‰ení, tedy ke kompromisu nebo k dohodû. Tato
vybavenost se pak dûtem mÛÏe stát základem pro dal‰í uãivo – pro rozvíjení vztahÛ k lidem podle principÛ
Desatera a kﬁesÈanské etiky.
Literatura:
Konflikt, koﬁení Ïivota. PrÛvodce ﬁe‰ením konfliktÛ pro uãitele a studenty stﬁedních ‰kol. Praha: Multikulturní
centrum, 2004.
K¤IVOHLAV¯, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, 2002.
PETITCOLLIN, Ch. ObûÈ, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci. Praha: Portál, 2008.
NICHOLS, M. Jak se pﬁestat hádat s dûtmi. Praha: Návrat domÛ, 2005.
HOLÁ, L. Mediace. ZpÛsob ﬁe‰ení mezilidsk˘ch konfliktÛ. Praha: Grada Publishing, 2003.
·I·KOVÁ, J. V˘chova k toleranci proti násilí. Grada Publishing, 2008.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – vztahy a pravidla souÏití v prostﬁedí komunity, dovednosti pro ﬁe‰ení
problémÛ v mezilidsk˘ch vztazích; OSV – rozvoj pozornosti vÛãi odli‰nostem a hledání v˘hod v odli‰nostech,
ﬁe‰ení problémÛ a rozhodovací dovednosti.
Cíle setkání:
Dûti mají analyzovat svÛj postoj ke konfliktu a své reakce v konfliktní situaci.
Dûti mají umût ve svém jednání aplikovat zpÛsob, kter˘ vede k pozitivnímu nakládání s konflikty.
Dûti mají ocenit kﬁesÈanskou motivaci k zacházení s konflikty jako se situací, ve které se mohou stát „tvÛrci
pokoje“.
– 175 –

metodika8_blok_6

7.10.2009 17:29

Stránka 176

Pﬁijmout zodpovûdnost

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Co je to konflikt
Cíl: Dûti mají moÏnost definovat aktuální situace v Ïivotû jako konfliktní situace a orientovat se na pozitivní pﬁístup
a na v˘ãet pﬁíãin.
PomÛcky: pracovní listy, fotografie, pﬁíp. zamotan˘ provaz

Keith Haring, Konflikt
Na pracovním listu najdou dûti obrázek amerického umûlce Keitha Haringa, pomocí kterého si mohou
pojmenovat téma. Mohou si jednotlivû nebo ve skupinách zodpovûdût tyto otázky:
– Co na obraze vidíte?
Na obraze jsou dva lidé, mezi kter˘mi je napûtí. I kdyÏ se od sebe odstrkují nebo se pﬁetahují, vytváﬁejí
jejich hlavy tvar srdce.
– Co vás pﬁi pohledu na obraz napadá?
Dûti mÛÏe v souvislosti s obrazem napadnout napﬁ.
Konflikt mÛÏe b˘t pozitivní – z konfliktu mÛÏe nûco pozitivního vzniknout, uprostﬁed konfliktu je „srdce“,
„oba nesou konflikt srdeãnû“, od srdce hledají ﬁe‰ení, moÏná pﬁes konflikt poznávají hodnotu jeden druhého,
v kaÏdém pﬁípadû nereagují pasivnû a nevzdávají se bez boje – jdou do konfliktu „cel˘m srdcem“,
„hlavou“, „ãelem“ a hledají ﬁe‰ení.
Do diskuze se zapojíme vlastním názorem a v˘povûdi dûtí respektujeme.
– Jak˘ byste dali obrazu název?
Napﬁ. Hádka. U nás doma. Já a brácha. Apod.
Dvû dûti se mohou postavit do podobné pozice jako postavy na obraze a pﬁem˘‰let o tom, jak tuto situaci
vnímají, pﬁíp. proti komu s takov˘m postojem ãasto stojí a kdo stojí proti nûmu. Místo jednoduchého
pantomimického ztvárnûní mohou dát dûti obûma postavám jména a napsat je na svÛj pracovní list. Kdo
chce, mÛÏe svou situaci pojmenovat a diskutovat o tom, jestli si umí i v tûchto situacích pﬁedstavit „srdce“,
tedy jestli vidí nûjaké v˘chodisko. Pokud dûti s dÛvûrou pojmenují sloÏitûj‰í konfliktní vztahy, nehodnotíme
jednotlivé strany, ani se nesnaÏíme situaci za kaÏdou cenu vyﬁe‰it.
Práce s fotografiemi
Na vhodné místo rozloÏíme fotografie. Vyzveme dûti, aby si je prohlédly, pﬁíp. aby navrhly, co mají fotografie
spoleãného. K návrhÛm dûtí pﬁidáme je‰tû dal‰í moÏnost – v‰echny fotografie se nûjak˘m zpÛsobem t˘kají
tématu konflikt. KaÏdé dítû, nebo dvojice dûtí, si vybere jednu fotografii a mÛÏe:
– Popsat ostatním, co na ní je, a vyslovit, proã je zaujala právû tato fotografie.
– Pﬁijít na to, co by mohla mít fotografie spoleãného s tématem konflikty. Mezi k˘m konflikt vznikl, nebo
by mohl vzniknout a kvÛli ãemu – co je nebo co by mohlo b˘t jeho pﬁíãinou.
To, co b˘vá pﬁíãinou konfliktu, pojmenováváme obvykle slovy odli‰nost, jinakost, rÛznost. MÛÏe to b˘t rÛznost
názorÛ, jin˘ pohled na vûc, odli‰n˘ vzhled, vlastnosti, odli‰ná míra citlivosti apod. Tím, Ïe je nûkdo jin˘, nás
mÛÏe ale také obohatit. Pokud si ve své rÛznosti neporozumíme a máme pocit, Ïe nás odli‰nost druhého
omezuje a ohroÏuje, dostáváme se do konfliktní situace.
– Jaká odli‰nost je nebo by mohla b˘t
pﬁíãinou konfliktu?
Napﬁ. odli‰n˘ názor sportovce a star‰í paní
na vhodné obleãení v kostele, odli‰n˘ názor
dûtí a rodiãÛ na to, jak si mají hrát. Jeden
motocyklista je rychlej‰í nebo bezohlednûj‰í
neÏ druh˘. Odli‰n˘ názor partnerÛ na to,
jestli chtûjí nebo nechtûjí mít dítû. Apod.
– Dûti mohou k fotografii vymyslet jednoduch˘ dialog a zapsat jej do fotografie.
Pﬁi prezentaci své práce je dobré, kdyÏ dûti
pokládají fotografie na vhodné místo tak, aÈ
na nû v‰ichni vidí.
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KdyÏ se ﬁekne konflikt
Dûti mohou na tabuli nebo do se‰itu dokonãovat vûtu:
KdyÏ se ﬁekne konflikt, vybaví se mi… pocity, slova,
situace apod. Dûti si mezi sebou mohou podávat lano,
které postupnû uzlují, pﬁípadnû nepﬁehlednû spleten˘
provaz. MÛÏeme pﬁem˘‰let, jak˘m gestem by se dal
znázornit konflikt.
Gordick˘ uzel
Dûti se postaví do kruhu, zavﬁou oãi, vztáhnou pﬁed sebe jednu
ruku a uchopí vztaÏenou ruku nûkoho druhého. Podobn˘m
zpÛsobem pﬁed sebe vztáhnou i druhou ruku a uchopí jinou. Pak
skupina oãi otevﬁe. Konstatujeme, Ïe jsme se ocitli
v „nepﬁehledném a zamotaném problému“. Úkolem bude tento
„problém rozmotat tak, aby byl co nejpﬁehlednûj‰í“. Dûti drÏící se
za ruce se tím, Ïe se mohou v‰elijak proplétat, pﬁelézat a otáãet,
rozpletou, jak nejvíce to pÛjde. KdyÏ v‰echny strany spolupracují,
„problém se dá vyﬁe‰it“.

✼ KdyÏ jsem jin˘ neÏ ty
Pokud je to moÏné, rozdûlíme dûti na skupiny po pûti. Jednomu z dûtí nalepíme na záda „nálepku“ tak,
aby nevûdûl, co je na ní. Je tam návod, jak s ním mají ostatní jednat. Napﬁ. Nev‰ímej si ho. Se v‰ím,
co ﬁekne, souhlas, ale neudûlej to. KdyÏ tû osloví, ﬁekni mu, Ïe nemá‰ ãas. Ve v‰em mu vyhov a je‰tû
za to uctivû podûkuj. Apod. Pak dáme skupinû jednoduch˘ úkol vyÏadující spolupráci, napﬁ. pﬁestavût
stoly a Ïidle do urãitého tvaru, pﬁenést nûjaké vûci z jedné strany na druhou apod.
Dûtem s „nálepkou“ pak poloÏíme tyto otázky:
– Jak se vám pracovalo? Co pro vás bylo
nepﬁíjemné, pﬁíp. pﬁíjemné?
– Co si myslíte, Ïe bylo dÛvodem tohoto pocitu?
Dûti si mohou porovnat svou pﬁedstavu
s „nálepkou“, kterou mûly na zádech.
Dûtí bez „nálepky“ se mÛÏeme zeptat:
– Jak se vám pracovalo? Co pro vás bylo
nepﬁíjemné, pﬁíp. pﬁíjemné?
V‰ichni pak mÛÏeme pﬁem˘‰let, co mÛÏe b˘t dal‰í
„nálepkou“, kterou jedni lidé druh˘m dávají,
a mÛÏeme pﬁem˘‰let o tom, zda a jak se dá takovému
„nálepkování“ zabránit.
Aby si dûti uvûdomily zpÛsob vytváﬁení si zjednodu‰en˘ch závûrÛ o druh˘ch, mohou si vybrat jednoho
ãlovûka na fotografii a vymyslet mu „nálepku“.
Napﬁ. Pozor, pﬁi‰el sem nûco ukrást! Je to rozmazlen˘
fracek! KaÏd˘ kluk je nemoÏn˘! Kdo je neschopn˘,
prohraje. Dûti ve té ‰kole jsou zlé. Apod.
Ná‰ svût pﬁece není nuda
Pokud je to vhodné, mÛÏeme s dûtmi pracovat
s následujícím textem písnû. Je z nûj patrné, jak
jinakost druhého nemusí vést ke stﬁetu, pokud si jsou
v‰ichni zúãastnûní vûdomi, Ïe je mÛÏe odli‰nost
druhého obohatit. Dûti mohou vym˘‰let dal‰í sloky
nebo obmûÀovat jednotlivá slova.
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âinnosti smûﬁují ke sdûlení:
Konflikt je neoddûlitelnou souãástí na‰eho Ïivota. Slovo „konflikt“ je odvozeno z latinského „conflictus“,
tj. „sráÏka“, pﬁíp. „rozru‰ení“ a existuje ve v‰ech svûtov˘ch jazycích. Konflikt je vzájemn˘ stﬁet proti sobû
stojících nesluãiteln˘ch sil, názorÛ nebo vlastností. Postoj vût‰iny lidí ke konfliktu je negativní. Konflikt je
povaÏovan˘ za brzdu vztahu, práce, za pl˘tvání ãasem a energií. Konflikt je moÏn˘m pﬁirozen˘m dÛsledkem
toho, Ïe se lidé od sebe li‰í, a nastane tehdy, kdyÏ si ve své rÛznosti neporozumí a kdyÏ rÛznost neunesou,
protoÏe ohroÏuje jejich jedineãnost.
✼ „Konflikt a já“
Cíl: Dûti mají dostat prostor uvûdomit si ‰kálu rÛzn˘ch reakcí v konfliktní situaci a reflektovat vlastní reakci.
PomÛcky: pracovní listy, papíry A4

Co na to odpovûdût?
Pﬁeãteme si z pracovních listÛ, nebo seznámíme dûti s následujícími situacemi:
Jana a Marie spolu obûdvaly. Marie b˘vá obvykle hluãnûj‰í a umí se prosadit. Jana právû s nad‰ením mluvila o sv˘ch plánech
na víkend, kdyÏ ji Marie pﬁeru‰ila a zaãala také mluvit o sv˘ch plánech na víkend. Jana se zaãíná cítit dotãená, myslí si,
Ïe je nezajímavá. Jaké má Jana moÏnosti reagovat?
Jakub je ãlen fotbalového druÏstva, Vojta je kapitán. Ve ‰kole zahlédl Jakub Vojtu, jak jde po chodbû, a pﬁed zástupem
spoluÏákÛ a spoluÏaãek na nûj zakﬁiãel: „Odkud má‰ ten pﬁí‰ern˘ svetr!“ Jaké má Vojta moÏnosti reagovat?
(Podle Konflikt, koﬁení Ïivota. Multikulturní centrum. Praha, 2004.)

Vybereme jeden pﬁíbûh, nebo se dûti mohou rozdûlit na dvû skupiny a pracovat s obûma pﬁíbûhy. Dûti
pﬁem˘‰lejí o rÛzn˘ch moÏnostech reakcí a zapisují je na kartiãky.
Napﬁ. Jana mÛÏe pﬁedstírat, Ïe se nic nedûje. Slovní útok. Otázka. Pláã. UraÏenost. StíÏnost u nûkoho jiného.
Pﬁímé oslovení. Apod.
Kartiãky pak pﬁeloÏí na polovinu, pﬁeãtou je ostatním a vytvoﬁí z nich na vhodném místû kruh – „zeì proti
konfliktÛm“.
Dûti mohou pﬁem˘‰let o tom, které reakce jsou jim nejpﬁirozenûj‰í, jak˘m zpÛsobem obvykle samy
v takov˘ch situacích jednají. Mohou je zapsat na pﬁeloÏen˘ papír formátu A4 – i jedno slovo na více kartiãek
– a vytvoﬁit z nich kolem sebe zeì.
Moje zeì proti konfliktÛm
Na pracovním listu je také fotografie sloupu s dráty.
MÛÏe znázorÀovat ãlovûka ve vztazích – sloup
bez drátÛ by nemûl smysl, ale pﬁesto nûkteré z nich
vedou proud a jsou „Ïivé“, jiné zamotávají a svazují.
Obrázek se mÛÏe stát pro dûti motivací k popisování
situací, které ony osobnû vnímají jako konfliktní.
âinnosti smûﬁují k diskuzi o tom, odkud se v nás bere
reakce na konfliktní situaci. Do diskuze mÛÏeme pﬁidat
vlastní názor a následující zobecnûní:
KaÏd˘ máme vÛãi konfliktÛm postoj získan˘ z rodiny a ze zku‰eností pocházejících pﬁedev‰ím z dûtství. Jsme
ovlivnûni tím, jak˘ zpÛsob nakládání s konfliktem pﬁevaÏoval v na‰em okolí. Rodina, ve které se bûÏné
konflikty neprojevovaly otevﬁenû, vede obvykle k postoji, Ïe konflikt je negativní, zpÛsobuje napûtí a je tﬁeba
se otevﬁenému projednávání konfliktu vyhnout. Rodina, kde se konflikty ﬁe‰ily útokem na druhou osobu,
vede obvykle k pﬁímé konfrontaci silou. Rodina, kde se konflikty ﬁe‰ily diskuzí a otevﬁen˘m rozhovorem,
vede ke snaze vzájemnû se pochopit a domluvit.
Dále nás ovlivÀují na‰e souãasné zku‰enosti, napﬁ. kdyÏ jsme opakovanû zakusili, Ïe ‰kola je prostﬁedí, kde
se „nevyplatí“ jít do konfliktu. OvlivÀují nás také osobní a mediální vzory – jednáme podobnû, jako by jednal
nûkdo, na koho „dáme“ a komu dÛvûﬁujeme, nebo kdo je nám pﬁedkládán jako vzor.
✼ Ideální ﬁe‰ení
Cíl: Dûti si mají procviãit ten typ jednání, kter˘ vede k pozitivnímu nakládání s konflikty.
PomÛcky: pracovní listy
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Reagování na konflikt s negativními a s pozitivními dÛsledky
Rozdáme dûtem pracovní listy a na pﬁedchozím pﬁíkladu si pomocí v˘kladu rozdûlíme rÛzné moÏnosti jednání
do následujících skupin:
– Reagování na konflikt s negativními dÛsledky
Uh˘bání pﬁed konfliktem, dûlání, Ïe se nic nestalo, tzv. slepá uliãka, jednání typu „problémy se ﬁe‰í samy“
nebo „správn˘ ãlovûk nemá problémy“.
V˘sledkem je prohra pro obû strany, která má obvykle za následek jen oddálení v˘buchu emocí.
Vojta ho minul beze slova, kdyÏ se Jakub zeptal, co se stalo, odpovûdûl nic, ale ve tﬁídû si stûÏoval dal‰ímu kamarádovi,
Ïe je Jakub potrhl˘ blbec.

Ústup, pﬁizpÛsobení se.
V˘sledkem je dobrovolná prohra jedné strany, která neriskuje dát najevo jin˘ názor, a v˘hra druhé strany.
Vojta odpovûdûl: „Nikdy jsem nemûl dobr˘ vkus.“ (Omluva.)
Vojta odpovûdûl: „Docela chápu, Ïe se ti zdá nemoÏn˘.“ (PﬁizpÛsobení se názoru.)
Vojta svetr za rohem vysvleãe a uÏ ho nikdy neobleãe. (PﬁizpÛsobení chování.)
Vojta ﬁekne: „Za to mÛÏe máma.“ (Oznaãení jiného viníka.)

Agresivní prosazování, konfrontace, projevení emocí – hnûv, zlost, jednání typu „buì a nebo“.
V˘sledkem je prohra druhé strany.
Vojta reaguje: „Jak mÛÏe takovej Àouma vûdût, co je pﬁí‰erné a co ne?!“
Vojta reaguje: „Je‰tû jednou pípni o mém obleãení a bude‰ litovat!“
Jako kapitán jej zaãne pﬁi tréninku ohroÏovat: „Koukej se omluvit, nebo s námi nepojede‰ na zápas!“

– Reagování na konflikt s pozitivními dÛsledky
Kompromis, jednání typu „nûco za nûco“, v˘mûnn˘ obchod.
V˘sledkem je ãásteãná v˘hra, ale zároveÀ ãásteãná prohra pro obû strany.
Vojta si Jakuba vezme stranou a ﬁekne mu: „Dobﬁe. Já uÏ ten svetr nikdy neobleãu, ale ty uÏ nikdy nebude‰ kritizovat
moje obleãení.“

Dohoda.
V˘sledkem je v˘hra pro obû strany, odhalení potﬁeb obou, aby nikdo nic neztratil.
Vojta si Jakuba vezme stranou a ﬁekne mu: „Vadilo mi, Ïe jsi na mû hulákal na chodbû, jak je mÛj svetr ‰eredn˘. Obvykle
dobﬁe sná‰ím Ïerty na textilní téma, ale mám pocit, Ïe na moje ‰atstvo jsem ponûkud citliv˘, zvlá‰È kdyÏ na mû zírají holky.
Mohl bys mi pﬁipomínky k mému obleãení ﬁíkat soukromû?“
(Podle Konflikt, koﬁení Ïivota. Multikulturní centrum. Praha, 2004.)

O dvou oslech
Na pracovním listu jsou v‰echny moÏnosti rozkreslené do pﬁíbûhu o dvou oslech. Dûti mohou podle obrázkÛ
rÛzná ﬁe‰ení konfliktÛ popsat a doplnit k nim odpovídající dialog. Napﬁ.
„Mám hlad!“ „MÀam.“
„Nejde to.“ „Ten osel mû nepustí!“
„Jsem to já ale neschopn˘ osel.“ „MÀam.“
„MÀam.“ „To je ale osel!!!“
„Nejdﬁív ochutnáme tvoji hromádku sena a pak moji.“

Co brání dohodû?
Rozdáme dûtem pracovní listy. Dûti mají za úkol pﬁiﬁadit k jednotliv˘m v˘rokÛm patﬁiãná pojmenování.
Dostanou tak v˘ãet zpÛsobÛ komunikace vyvolávající konflikt.
Vlastní v˘klad situace: „PﬁestaÀ mû kritizovat, stejnû se jen snaÏí‰ na sebe strhnout pozornost!“
VyhroÏování: „Je‰tû jednou si to vezme‰ na sebe, tak si mû nepﬁej!“
Vyãítání: „Na peníze jsem ti dobrá, ale kdyÏ tû potﬁebuji, tak jsi poﬁád nûkde v trapu.“
Hodnocení: „Zase jsi po sobû neuklidil! Jsi bordeláﬁ!“
Poskytování rad a vlastních ﬁe‰ení: „Je‰tû se s tím babrá‰? Já osobnû bych uÏ to mûla dávno hotové.“
Pﬁikazování: „Prostû to musí‰ udûlat!“
Srovnávání: „Podívej se na Markétu, ona to vÏdycky zvládne.“

Pﬁem˘‰líme nad dal‰ími v˘roky, které nûjak˘m zpÛsobem blokují komunikaci. MÛÏe to b˘t napﬁ.
pﬁeru‰ování, vyzvídání, posuzování, poniÏování, opravování, ohroÏování apod. Dûti mohou popisovat
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konkrétní situace ze ‰koly nebo z rodinného Ïivota, kdy se „nedomluvily“, nebo kdy vnímaly konfliktní
jednání, a mÛÏeme je spoleãnû zaﬁadit.
Pﬁem˘‰líme, jak˘ zpÛsob komunikace je v takov˘ch situacích pﬁimûﬁen˘. Vyslechneme návrhy dûtí
a pojmenujeme si techniky aktivního naslouchání, tedy zpÛsoby komunikace, které pﬁispívají k dohodû. Patﬁí
mezi nû napﬁíklad zrcadlení pocitu, povzbuzování, objasÀování, parafrázování, shrnutí, uznání a potvrzování
nebo já-sdûlení.
Vhodnou moÏností mÛÏe b˘t vûta, která pomáhá vyslovit tzv. „já-sdûlení“: Já… (pocit), kdyÏ ty… (popis
situace, která je mi nepﬁíjemná), protoÏe… Chtûl(a) bych, abys…
Dûti se mohou pokusit pomocí „já-sdûlení“ naformulovat vhodnou reakci na vûtu uvedenou v pracovním
listu. Napﬁ.
„PﬁestaÀ mû kritizovat, stejnû se jen snaÏí‰ na sebe strhnout pozornost!“ Mû uráÏí, kdyÏ ﬁíká‰, Ïe na sebe jen strhávám
pozornost, protoÏe mi jde o dohodu. Chtûl(a) bych, abys mi ﬁekla, co pro to mÛÏe‰ udûlat.“
„Je‰tû jednou si to vezme‰ na sebe, tak si mû nepﬁej!“ „Mám strach, kdyÏ to ﬁíká‰, protoÏe se mi ty ‰aty líbí. Chtûl(a) bych,
abys vzala váÏnû to, co si pﬁeji.“

✼ Konflikt ve skupinû
Cíl: Dûti se mají stát aktivními úãastníky pﬁi ﬁe‰ení názorového stﬁetu uvnitﬁ jejich skupiny a ocenit komunikaci, kdy se
názory jednotliv˘ch protistran pﬁibliÏují.

Pokud dûti aktuálnû proÏívají, nebo jsou schopny pojmenovat konflikt, nebo názorovou rozdílnost ve skupinû,
mÛÏeme si spoleãnû zkusit nûkter˘ ze zpÛsobÛ názorového pﬁiblíÏení se protistran.
Rybníãek
Skupina sedí nebo stojí v kruhu. Jako vedoucí formulujeme otázku, která je pﬁedmûtem konfliktu. KaÏd˘
vyjádﬁí jeden po druhém svÛj názor maximálnû dvûma vûtami. Po dokonãení „rybníãku“ se zeptáme, jaká
by mohla b˘t varianta více ménû pﬁijatelná pro v‰echny.
Akvárium
Zastánci jednoho názoru si sednou do kruhu, druhá skupina s odli‰n˘m názorem stojí kolem nich ve vnûj‰ím
kruhu. Vnûj‰í kruh mlãí a naslouchá rozhovoru vnitﬁní skupiny, kde si zastánci jednoho názoru povídají o svém
stanovisku. Po uplynutí cca 10 minut, pﬁíp. doby, kdy skupina pﬁirozenû diskutuje o svém názoru a o jeho
dÛvodech, se skupiny vymûní. Pak obû skupiny vytvoﬁí jeden kruh – zastánci jednoho a druhého názoru si
stoupnou stﬁídavû vedle sebe. Uprostﬁed se sejdou zástupci obou skupin s cílem se dohodnout.
Argumenty pro protistranu
Formulujeme neutrálnû obû stanoviska a poÏádáme obû skupiny, aby spoleãnû bûhem cca 10 minut napsaly
argumenty pro názor protivníka. Pak své argumenty pro protistranu prezentují. Oba názory by nyní mûly
b˘t dÛkladnû podloÏeny argumenty a „vzdáleny“ a je vût‰í ‰ance se dohodnout.
✼ Konflikty v Bibli
Cíl: Dûti mají aktivnû vyhledat a vyhodnotit nakládání s konflikty ve vybran˘ch biblick˘ch textech, zachytit, jak do tûchto
situací vstupuje BÛh.
PomÛcky: pﬁedem vybrané biblické texty

Konflikty mezi lidmi ve starozákonních textech
Pﬁem˘‰líme nad starozákonními texty, které dûti znají, a vyhledáváme situace popisující, Ïe je nûkdo s nûk˘m
v konfliktu. Dûti se mohou rozdûlit do skupin, kaÏdá si sama zvolí biblick˘ text, pﬁíp. jí dáme k dispozici
konkrétní odkaz. Podle nûj pak skupina vyhledává odpovûì na následující otázky:
– Kdo s k˘m byl v konfliktu?
– Co bylo pﬁíãinou konfliktu?
– Jak byl konflikt vyﬁe‰en? Dûti mohou zpÛsob vyﬁe‰ení konfliktu pojmenovat podle probraného uãiva,
napﬁ. zda to byl útok, ústup, kompromis, dohoda apod.
– Jak˘m zpÛsobem proÏívaly jednotlivé strany v konfliktu svÛj vztah k Bohu?
– Dá se popisovan˘ konflikt pﬁirovnat k nûjakému souãasnému konfliktu, nebo k aktuální konfliktní situaci,
kterou dûti proÏívají, nebo o ní sly‰ely?
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Vhodné pﬁíklady jsou: konflikt Jákoba a Ezaua, konflikt Davida a Goliá‰e, konflikt Davida a Saula, konflikt
MojÏí‰e a izraelského lidu, konflikt Abrahama a Lota, konflikt Hagary a Sáry apod.
Práce s texty smûﬁuje ke sdûlení:
Bible není ani kniha idylick˘ch pohádek, ani kniha válek a vraÏd. Zachycuje vztah ãlovûka k Bohu a Boha
k ãlovûku, kter˘ se nachází v rÛzn˘ch Ïivotních situacích vãetnû konfliktÛ, které k Ïivotu neoddûlitelnû patﬁí.
Podstatné je, Ïe BÛh není ten, kdo konflikty zpÛsobuje a podporuje, ale není ani pasivním pozorovatelem.
V kaÏdé situaci „zasahuje“ jin˘m zpÛsobem podle toho, jak je pro zúãastnûné nejlep‰í, a to tak, aby ﬁe‰ení
smûﬁovalo k pokoji a k vítûzství spravedlnosti a dobra.
Konflikty s Bohem ve starozákonních textech
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti pracovat s texty, kde je zﬁetelné, Ïe lidé byli v konfliktu s Bohem. Mohou
hledat odpovûdi na následující otázky:
– Kdo mûl konflikt s Bohem?
– Jak˘m jednáním svÛj konflikt s Bohem projevoval?
– Co bylo pﬁíãinou jeho konfliktu? Jaké to byly otázky, pochybnosti, touhy apod.?
– Jak byl konflikt vyﬁe‰en?
Vhodné pﬁíklady, v nichÏ „vtahuje“ do konfliktu ãlovûka BÛh: Jákob bojuje s andûlem, Job je Bohem zkou‰en
v utrpení, Joná‰, kter˘ odmítl jít do Ninive apod.
Vhodné pﬁíklady, v nichÏ vstupují lidé sami do konfliktu s Bohem: Izraelité uctívající na pou‰ti „zlaté tele“ apod.
Práce s texty smûﬁuje ke sdûlení:
âlovûk se nemusí dostat do konfliktu pouze s lidmi kolem sebe, nebo sám se sebou, napﬁ. kdyÏ oãekává,
Ïe bude dokonal˘ a místo toho je zl˘ nebo lín˘ apod. âlovûk se také mÛÏe dostat do konfliktu s Bohem.
KdyÏ ale takov˘m konfliktem dobﬁe projde, smûﬁuje k pozitivní promûnû a rÛstu. KdyÏ je tato krize vhodnû
uchopena, smûﬁuje k pozitivní promûnû a rÛstu. BÛh ãlovûka ani v tûchto konfliktech neopou‰tí, ale citlivû
jej vyz˘vá k jednání, které je Ïivotu prospû‰né.
Konflikty mezi lidmi v novozákonních textech
Dûti pracují s novozákonními texty, kde jsou zﬁetelné konflikty lidí a zpÛsob, jak˘m JeÏí‰ do tûchto konfliktÛ
vstupuje. Dûti mohou podle uveden˘ch textÛ hledat odpovûdi na následující otázky:
– Kdo s k˘m byl v konfliktu?
– Co bylo pﬁíãinou konfliktu?
– Jak do konfliktu vstupuje JeÏí‰?
Po prezentaci v‰ech pﬁíbûhÛ mohou dûti diskutovat o tom, jak˘ je JeÏí‰Ûv postoj ke konfliktÛm. Je na jeho
jednání nûco typického a charakteristického? Je v jeho jednání pﬁítomn˘ nûjak˘ princip? Mají v‰echny jeho
reakce na konflikt nûco spoleãného?
Vhodné pﬁíklady jsou: Marie a Marta, hádka uãedníkÛ, kdo bude sedût po pravici v BoÏím království, konflikt
mezi uãedníky a matkami, které pﬁiná‰ely k JeÏí‰ovi dûti, konflikt Zachea a lidí z Jericha, konflikt Petra a lidí,
kteﬁí jej odhalili jako JeÏí‰ova uãedníka apod.
Konflikty s JeÏí‰em
Dûti pracují s novozákonními texty, kde je zﬁetelné jednání ãlovûka, kter˘ byl v konfliktu pﬁímo s JeÏí‰em.
Pokud dûti texty dostateãnû znají, mohou pracovat jen s urãitou postavou a hledat odpovûdi na následující
otázky:
– Kdo byl s JeÏí‰em v konfliktu?
– Jak svÛj konflikt s JeÏí‰em projevoval?
– Co bylo pﬁíãinou konfliktu? Jaké konkrétní pﬁedstavy, potﬁeby, názory, touhy byly pﬁíãinou konfliktu?
– Jak v této situaci jednal JeÏí‰?
Vhodné pﬁíklady jsou:
Posedl˘ z Gerasy: „Co je ti do nás, JeÏí‰i Nazaretsk˘.“ „Zmlkni a vyjdi z nûho.“
Pontsk˘ Pilát: „Jsi Mesiá‰, Syn BoÏí?“ Mlãel. „Ty sám jsi to ﬁekl.“
Farizeové v uzdravení nemocného s ochrnulou rukou: „Je dovoleno v sobotu jednat dobﬁe ãi zle? Îivot
zachránit ãi utratit?“ Rozhlédl se po nich s hnûvem a ﬁekl mu: „Zvedni ruku.“
JeÏí‰, kter˘ vyhnal prodavaãe z chrámÛ.
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Práce s novozákonními texty smûﬁuje ke sdûlení: JeÏí‰ je tvÛrcem pokoje pro lidi, kteﬁí proÏívají konflikty
mezi sebou, i pro lidi, kteﬁí jsou v konfliktu pﬁímo s ním. Pomáhá lidem jejich konflikty aktivnû ﬁe‰it. Nehodnotí
je, ale radí, napomíná, dává jim pﬁíleÏitost k pﬁem˘‰lení, a kdyÏ je tﬁeba, také jasnû ﬁekne jednoznaãná slova
kritiky nebo pﬁíkazu, která mocnû pÛsobí. Volí pokaÏdé jin˘, ale vÏdy ten nejvhodnûj‰í zpÛsob ﬁe‰ení
pro konkrétního ãlovûka v konkrétní situaci.
3. Závûr
✼ KﬁesÈané – tvÛrci pokoje
Cíl: Dûti mají ocenit kﬁesÈanskou motivaci k zacházení s konflikty jako se situací, ve které se mohou stát podle pﬁíkladu
JeÏí‰e Krista „tvÛrci pokoje“.

Diskuze
Setkání uzavﬁeme diskuzí o tom, jak˘ je pﬁístup kﬁesÈana ke konfliktÛm. Do diskuze mÛÏeme pﬁispût napﬁ.
tímto názorem:
KﬁesÈané by nemûli patﬁit k lidem, kteﬁí nechtûjí mít konflikty, tedy kteﬁí musí b˘t za kaÏdou cenu
„mírumilovní“ a nechají si v‰echno líbit. Právû naopak – kﬁesÈané by mûli, podobnû jako v‰ichni lidé s dobrou
vÛlí, vstupovat do konfliktÛ jako prostﬁedníci, tedy jako ti, kteﬁí se aktivnû snaÏí o usmíﬁení a pozitivní
a dlouhodobé ﬁe‰ení, pﬁípadnû jako ti, kteﬁí se tam, kde je to tﬁeba, bez kompromisu postaví na stranu dobra
a spravedlnosti. KﬁesÈané jsou lidmi, kteﬁí to v‰e dûlají s vírou v BoÏí pomoc, s nadûjí ve vítûzství dobra
a s láskou k ãlovûku.
4. Zápis
Nadpis: Konflikt – … Ïivota
Dûti mohou do nadpisu doplnit svÛj názor na v˘znam
konfliktu v Ïivotû ãlovûka.
Dokonãená vûta „KdyÏ se ﬁekne konflikt, vybaví se
mi…“, fotografie s doplnûnou pﬁímou ﬁeãí, pﬁíp.
s „nálepkou“, záznam práce s biblick˘m textem,
sloka písnû apod.
Zápis: Konflikt je „koﬁením Ïivota“. Je v˘zvou,
která nás vede dopﬁedu, pokud jej umíme aktivním
zpÛsobem a pozitivním pﬁístupem prolomit. Jako
kﬁesÈané vstupujeme do konfliktÛ jako „tvÛrci
pokoje“ s vírou v BoÏí pomoc, s nadûjí ve vítûzství
dobra a s láskou k ãlovûku.
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28. âtvrté pﬁikázání: Odpovûdnost v rodinû

Téma setkání:
V souvislosti se ãtvrt˘m pﬁikázáním si dûti mají uvûdomit svÛj aktuální vztah k rodiãÛm, vcítit se do potﬁeb
jin˘ch generací a zamyslet se nad moÏnostmi, jak ﬁe‰it dohodou mezigeneraãní konflikty. Dûti uÏ mohou b˘t
konfrontovány s tûÏk˘mi a neﬁe‰iteln˘mi konflikty v rodinû a mûly by b˘t povzbuzovány, aby o nich hovoﬁily
a mûly moÏnost usly‰et, jak se daﬁí jin˘m dûtem v rodinách. âtvrté pﬁikázání nesmí b˘t zneuÏito k tomu, aby
se vyÏadovala bezpodmíneãná poslu‰nost. Téma se také dot˘ká pﬁíkladÛ manipulujícího jednání a zneuÏití
moci a dûti jsou vedeny k rozli‰ování situací, kdy je na místû poslu‰nost odepﬁít, protoÏe se jedná o zneuÏití
autority. Prohloubení chápání ãtvrtého pﬁikázání spoãívá také v uvûdomûní si práv a povinností vãetnû práv
rodiny ve spoleãnosti a povinnost dospûl˘ch lidí peãovat o generaci stárnoucích a nemocn˘ch rodiãÛ.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – vztahy a pravidla souÏití v prostﬁedí komunity, dovednosti pro ﬁe‰ení
problémÛ v mezilidsk˘ch vztazích; OSV – morální rozvoj, ﬁe‰ení problémÛ a rozhodovací dovednosti.
Cíle setkání:
Dûti si mají umût rozebrat své postavení v rodinû a projevovat pﬁipravenost k pozitivnímu nakládání
s rodinn˘mi konflikty.
Dûti mají roz‰íﬁit interpretaci smyslu ãtvrtého pﬁikázání nejen jako poÏadavku na poslu‰nost dûtí vÛãi rodiãÛm,
ale také jako zodpovûdnost dospûlé generace za stárnoucí generaci, které patﬁí úcta, nikoli almuÏna.
Dûti mají umût vyvodit obecné závûry pro konflikt mezi vnitﬁní poslu‰ností vÛãi autoritám a nutností odepﬁít
poslu‰nost, je-li autority zneuÏito.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Rodina
Cíl: Dûti mají reflektovat, jak vnímají aktuální atmosféru ve své rodinû a svou pozici.
PomÛcky: se‰ity, pﬁíp. arch papíru, fixy

Sociogram rodiny
Stránku se‰itu nebo arch papíru si kaÏdé dítû rozdûlí
na dvû ãásti. Na jednu ãást si napí‰e své jméno a jména
v‰ech ãlenÛ své rodiny vãetnû lidí, kteﬁí mají s rodinou
bliÏ‰í vztahy, tedy také pﬁíbuzné, blízké pﬁátele rodiny,
pﬁíp. u rozveden˘ch manÏelství také nové vztahy.
Na druhou ãást dítû zapí‰e do stﬁedu své jméno
a kolem nûj opisuje ostatní jména, ale v té vzdálenosti,
v jaké aktuálnû vnímá, Ïe jsou mu blízcí nebo vzdálení.
RÛznû zbarven˘mi spojovacími ãarami oznaãí
vzájemné vztahy mezi jednotliv˘mi lidmi: tﬁi, které má
nejradûji, tﬁi, od kter˘ch cítí nejvût‰í lásku, tﬁi, které
má nejménû rád, tﬁi, kteﬁí mají nejménû rádi jeho.
Tento sociogram si kaÏdé dítû dûlá samo pro sebe –
s jeho v˘sledky se nesdílíme. Kdo chce, mÛÏe vyslovit,
kter˘ ãlen rodiny je pro nûj právû nejbliÏ‰í, a proã.
Dûti si mohou v obou nákresech spojit ty ãleny
rodiny, kteﬁí patﬁí ke stejné generaci, a pak si odpovûdût na otázky:
– Z kolika generací se rodina skládá?
– Zda a jak pﬁekraãují jejich vztahy mezigeneraãní rozdíl? Napﬁ. zda mají blíÏe k prarodiãi neÏ k nûkterému
rodiãi, pﬁíp. k sourozenci neÏ k rodiãi apod.
– 183 –

metodika8_blok_6

7.10.2009 17:29

Stránka 184

Pﬁijmout zodpovûdnost

Rodina je místem…
Na tabuli, arch papíru nebo do se‰itu dûti dokonãí vûtu: Rodina je pro mne místem…
Napﬁ. Bezpeãí, nervozity, poﬁádku, nudy, povinností, domova apod. V˘povûdi mohou dûti vyslovit a vyjádﬁit,
zda jsou s takov˘ místem spokojeny.
S podobn˘m cílem se mohou dûti pokusit:
– Vyjádﬁit obraz své rodiny pomocí nûjakého pﬁedmûtu.
Napﬁ. dÛm, ledniãka, ‰neãí ulita, strom, oheÀ v krbu, houpací kﬁeslo, poãítaã apod.
– Nakreslit znak své rodiny.
– Pﬁem˘‰let o tom, jakou má pro nû jejich rodina barvu, zvuk, vÛni apod.
·kála spokojenosti v rodinû
Nabídneme dûtem „‰kálu spokojenosti v rodinû“ vyjádﬁenou ãísly 1–10. Dûti se s její
pomocí pokusí vyjádﬁit vlastní spokojenost/nespokojenost ve své rodinû. Pokud budou
dûti souhlasit, mÛÏeme se navzájem seznámit s jednotliv˘mi ãísly, pﬁíp. si mÛÏeme
odpovûdût na otázky:
– Co mi doma nejvíce vadí?
– Co se mi doma nejvíce líbí?
Podle sociologick˘ch definicí je rodina malá primární, neformální, intimní
skupina, která je tvoﬁena lidmi spojen˘mi pﬁíbuzensk˘mi pouty a plní funkci
sexuální, ekonomickou, reprodukãní a v˘chovnou. Typické je intimní souÏití ve
spoleãné domácnosti. âlenové rodiny se ﬁídí stál˘mi vzory chování. Rodina je
základním prostorem na‰eho Ïivota a základní jednotkou spoleãnosti.
Aãkoliv právní ﬁád âeské republiky neobsahuje jasnou definici rodiny, za rodinu pokládá pﬁedev‰ím rodinu
zaloÏenou manÏelstvím a spojenou pokrevními pouty. Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh tím, Ïe stvoﬁil muÏe a Ïenu,
ustanovil lidskou rodinu a dal jí základní ﬁád. Její ãlenové jsou osoby stejné dÛstojnosti a pro obecné blaho
v‰ech jejích ãlenÛ a spoleãnosti jsou v rodinû rÛzné odpovûdnosti, práva a povinnosti.
2. Vlastní téma
✼ Mezigeneraãní vztahy
Cíl: Dûti mají umût popsat mezigeneraãní rozdíly, pﬁání, potﬁeby, povinnosti, ale také stereotypy, které kaÏdá generace
mÛÏe mít.
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy, mapa obce

Rodinu tvoﬁí lidé rÛzn˘ch generací a vzhledem k tomu, Ïe vyrÛstaly v rÛzn˘ch podmínkách, mají kaÏdá
do jisté míry odli‰nou Ïivotní zku‰enost, a tím také odli‰né názory, postoje, normy i hodnoty. Tak jako existují
rozdíly mezi kulturami, existují rozdíly i mezi generacemi, a to zejména proto, Ïe se lidé rÛzn˘ch generací
pohybují v jiné fázi svého Ïivotního cyklu – vnímají svût jinak, ale také proÏili jinou dobu – vytvoﬁili si jiné
návyky, bavila je jiná hudbu, oblékali si jinou módu apod.
Rodokmen
Dûti si do se‰itÛ mohou vytvoﬁit jednoduch˘ rodokmen své rodiny a pojmenovat si jednotlivé generace.
Rodiãe, mladí lidé, staﬁí lidé si pﬁejí…
Pﬁeãteme si texty z uãebnice na s. 70 a 71 a doplníme je, pﬁíp. dûti mohou do se‰itÛ doplnit podle sv˘ch
zku‰eností a podle svého názoru vûty:
Rodiãe jsou… Rodiãe si pﬁejí…
Prarodiãe jsou… Prarodiãe si pﬁejí…
Mladí lidé jsou... Mladí lidé si pﬁejí…

Zﬁetelnû se ukáÏe, jak rÛzná pﬁání a zájmy mají jednotlivé generace a jak tûÏké je zákonitû jejich souÏití.
Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme pﬁem˘‰let nad mezigeneraãními stereotypy a poloÏit si následující otázky:
– Co se ﬁíká pozitivního a co negativního o generaci va‰ich prarodiãÛ?
Napﬁ. âasto se ﬁíká, Ïe mají ãas na hezké vûci, rádi se starají o dÛm a zahrádku, ale jsou také vûãnû
nespokojení a hledají, co se dá kde levnû koupit apod.
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– Co se ﬁíká pozitivního a co negativního o generaci va‰ich rodiãÛ?
Napﬁ. âasto se ﬁíká, Ïe mají velkou Ïivotní zku‰enost, jsou profesionálové ve svém oboru, dokáÏou ﬁe‰it
problémy, mají se poslouchat, ale také nejsou schopni se pﬁizpÛsobit apod.
– Co se ﬁíká pozitivního a co negativního o va‰í generaci?
Napﬁ. O mlad˘ch zase ãasto ﬁíká, Ïe nemají dostateãnou zku‰enost, Ïe nejsou stálí, neposlouchají, jsou
líní, ale také Ïe jsou pﬁizpÛsobiví, sebevûdomí, naklonûní nov˘m ﬁe‰ením, mají dobré nápady apod.
âinnost mÛÏe smûﬁovat ke sdûlení, Ïe bez znalosti konkrétních jedincÛ není moÏné jednoznaãnû tvrdit, co
odpovídá skuteãnosti. V rÛzn˘ch prostﬁedích se navíc o rÛzn˘ch generacích ﬁíkají rÛzné vûci.
V˘roky a jejich motivy
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si v˘roky, které na nich jsou. V˘roky jsou zámûrnû negativní, aby
vyprovokovaly snahu zareagovat pozitivnû. Pﬁem˘‰líme o tom, jak by se mezi tûmito generacemi mohl postavit
most.
– Jaká zku‰enost asi mohla kaÏdému v˘roku pﬁedcházet?
– Co by dûti umûly doplnit pozitivního k v˘rokÛm o sv˘ch prarodiãích.
– Co pozitivního by si pﬁály, aby si prarodiãe mysleli o nich.
Dûda je… / Babiãka je…
– dÛchodce, kter˘ nic nedûlá, ale bere peníze.
– nervózní ãlovûk, kter˘ si krátí ãas honbou za slevami v supermarketech.
– ãlovûk, kter˘ si krátí ãas sledováním nesmysln˘ch seriálÛ v televizi nebo klábosením o nízk˘ch dÛchodech v ãekárnû
lékaﬁe.
– ãlovûk, kter˘ jenom pouãuje.
Vnuk je… / Vnuãka je…
– puberÈák, kter˘ ãasto jedná v afektu.
– nevychovanec, kter˘ neposlouchá.
– dûcko, které nemá na nic ãas.
– neurvalec, ze kterého jde strach.
– dítû, které napodobuje dospûlého v tûch hor‰ích vûcech.

Bydlení pro tﬁi generace
Do obrysu domu na pracovním listu dûti navrhnou – nakreslí nebo popí‰ou – mezigeneraãní bydlení tak,
aby co nejvíce vyhovovalo v‰em tﬁem generacím. Nejprve je tﬁeba se zamyslet: Co potﬁebují mladí lidé? Co
potﬁebují rodiãe? Co potﬁebují prarodiãe?
Na jednotlivé návrhy se podíváme a zamyslíme se, zda dûti pﬁi projektu vy‰ly opravdu ze zájmu jednotliv˘ch
generací, nebo návrh jen pﬁizpÛsobily svému mínûní, pﬁíp. zda navrhly nûjak˘ spoleãn˘ prostor ke scházení
apod.
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti navrhnout pro svou rodinu, pﬁíp. pro tﬁi generace v jedné rodinû ob˘vací
pokoj, v˘let, jídlo, jednoduchou ãinnost, program na sobotní odpoledne tak, aby lidé byli spolu a zároveÀ to
vyhovovalo v‰em.
Obec pro tﬁi generace
Podobn˘m zpÛsobem se mÛÏeme zam˘‰let nad uspoﬁádáním obce, kde Ïijeme, tak, aby bylo pﬁíznivé
v‰em generacím. MÛÏeme hledat místa v obci, která jsou pﬁíznivá pro jednotlivé generace. Dûti mohou
pracovat s kopií mapy obce a tﬁemi barvami v ní znázorÀovat místa, která rády vyhledávají jednotlivé
generace.
Mladí lidé: chodník pﬁed kulturním domem, urãitá místa v parku, kino apod.
Stﬁední generace: nákupní centrum, parkovi‰tû, bûÏecká stezka kolem rybníka apod.
Star‰í generace: park, samoobsluha, hﬁbitov, kostel apod.
PoloÏíme si následující otázky:
– Kter˘ch míst je v obci nejvíce?
– Která místa jsou vhodná pro v‰echny generace?
– Jaké nepﬁíjemnosti a komplikace mohou mít v na‰í obci star‰í obãané, stﬁední generace, mladí lidé nebo
dûti?
Napﬁ. nedostatek zelenû, bariéry na chodnících, málo parkovacích míst, nedostupnost lékaﬁské péãe apod.
– Co by se dalo vylep‰it tak, aby se v‰em lidem v obci dobﬁe Ïilo?
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Rodina je spoleãenstvím nûkolika generací. KaÏdá generace má své potﬁeby, nároky a pﬁání. Na jednu stranu
b˘vá spoluÏití obvykle tûÏké a vyÏaduje pochopení, na druhou stranu jedna generace bez druhé nemÛÏe b˘t.
KdyÏ jedna generace dokáÏe druhou obohatit, je to velké bohatství Ïivota.
✼ Konflikty v rodinû
Cíl: Dûti si mají popisovat pﬁíãiny mezigeneraãních konfliktÛ, navrhovat, jak s nimi zacházet tak, aby smûﬁovaly
ke vzájemné dohodû nebo kompromisu.
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy

Malé rodinné konflikty vznikají zákonitû vlivem souÏití více generací a tím, Ïe kaÏd˘ má v rodinû jinou roli,
jiné potﬁeby a poÏadavky. Konflikty mohou také souviset s jinou mírou moci, kterou mají jedni nad druh˘mi,
napﬁ. dítû je více závislé na sv˘ch rodiãích apod. Úkolem je ﬁe‰it konflikty tak, abychom si pﬁitom zachovali
vzájemnou úctu a dali si to navzájem najevo.
Následující ãinnosti jsou vûnovány vhodnému nakládání s tûmito konflikty zejména ze strany dûtí.
Proti proudu
Pozorujeme ilustraci v uãebnici na s. 72, která vyjadﬁuje právo mít svÛj vlastní názor, i kdyÏ proti mnû stojí
vût‰ina, pﬁíp. právo odepﬁít poslu‰nost tam, kde je autority zneuÏíváno.
– Pﬁem˘‰líme, o ãem ilustrace vypovídá.
– Vym˘‰líme pro ni nadpis.
– Pﬁem˘‰líme, zda se dûtem vybaví nûjaká konkrétní situace, kdy si pﬁipadaly jako „mal˘ strom“ a zda to
bylo pﬁíjemné nebo nepﬁíjemné, zda si svÛj názor „ustály“, nebo ne, a za jakou cenu.
– Pﬁem˘‰líme, co nutí lidi „postavit se proti proudu“.
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Rodinné vztahy
Prohlédneme si fotografii na pracovním listu, pﬁíp. v uãebnici na s. 70 a poloÏíme dûtem následující otázky:
– Co podle tváﬁe a gest asi proÏívají jednotliví ãlenové rodiny?
– Co se asi mohlo stát?
Sestavíme v˘bûr moÏn˘ch konfliktÛ, napﬁ. „Veãer nikam nepÛjde‰.“ „Milostn˘ dopis nalezen.“ „Pozdní pﬁíchod
domÛ.“ „Matikáﬁka je kráva.“ Apod.
Ve skupinû se dohodneme, se kter˘m konfliktem budeme pracovat dál. Tﬁi herci budou pﬁedstavovat tﬁi role a dal‰í
tﬁi se postaví za jejich záda a budou jim dûlat „advokáty“, tj. budou vysvûtlovat, proã to ﬁíkají. VÏdy mluví herec,
jeho advokát, dal‰í herec, jeho advokát atd. Pokud je to vhodnûj‰í, mÛÏe v‰echny advokáty dûlat vedoucí. Napﬁ.
Otec: „Nepustím tû ven!“ A: „Má strach, Ïe se nûco stane.“
Matka: „Kdo tam jde je‰tû?“ A: „Zajímá ji, jak se rozhodli ostatní rodiãe.“
Dívka: „Jana.“ A: „To nûjak pÛjde! Máma je na mojí stranû!“

…
Pﬁi negativním ﬁe‰ení – hádka nebo bouchnutí dveﬁmi – domyslíme pozitivní ﬁe‰ení a naopak.
Plán „mírového ﬁe‰ení“
Na základû v˘kladu o nakládání s konflikty si dûti do pracovního listu zapí‰í nejbûÏnûj‰í konflikty, jak˘ch
jsou doma úãastníky nebo svûdky. Do obrázku zapí‰í obû strany a jejich pﬁání a pokusí se vymyslet dohodu
nebo kompromis, kter˘ by konflikt vyﬁe‰il. Napﬁ.
„Chci jet s kamarády do mûsta.“ – „S nik˘m cizím nepÛjde‰!“
¤e‰ení: Pﬁedstavím rodiãÛm své kamarády.
„Chci telefonovat sv˘m kamarádÛm.“ – „Kdo to má platit!“
¤e‰ení: Pﬁispûji z kapesného nebo budu telefonovat, kdyÏ je levnûj‰í tarif.

Pﬁání nemusejí vycházet jen od dûtí, ale mohou zachytit také spory mezi generací rodiãÛ a prarodiãÛ. Napﬁ.
Pﬁání matky: Dát na chodbu nové dlaÏdice. Pﬁání babiãky: Má strach, Ïe na nich uklouzne.
¤e‰ení: Koupit protiskluzové dlaÏdice. Vûnovat jí ãas a uklidnit ji. Apod.

Respektovat a b˘t respektován
Jaká práva a povinnosti by dûti navrhly, aby v jejich rodinû platilo pravidlo, Ïe „kaÏd˘ je respektován a Ïe
respektuje druhého“.
– Co bych rád(a), aby rodiãe, prarodiãe, sourozenci respektovali na mû?
– Co jsem ochotn˘(á) respektovat na sv˘ch sourozencích, rodiãích, prarodiãích?
Mají-li si dvû generace porozumût, mûla by ta star‰í pﬁedávat své zku‰enosti tak, aby je ta mlad‰í generace
mohla vyuÏít. Mají-li si dvû generace navzájem projevovat úctu, mûla by ta mlad‰í generace brát ohledy
na tu star‰í a vyslechnout ji. Nûkteré byty v nov˘ch domech jsou dnes uzpÛsobeny tak, aby dûti, rodiãe
i prarodiãe Ïili pohromadû, mohli si tak více pﬁedávat v praxi své Ïivotní zku‰enosti, intenzivnûji spolu
komunikovat, mohli se lépe poznat a konflikty, které mezi nimi vzniknou, aby ﬁe‰ili na místû. Jindy naopak
Ïijí rodiãe s dûtmi jinde neÏ jejich prarodiãe, star‰í a mlad‰í generace navzájem pﬁíli‰ nevyuÏívají osobního
kontaktu a pﬁedávání zku‰eností se nedûje prostﬁednictvím generací, ale spí‰e prostﬁednictvím jin˘ch forem
pﬁenosu poznatkÛ a zku‰eností. A to hovoﬁíme pouze o prostﬁedí v na‰í zemi. V jin˘ch kulturách neÏ je kultura
evropská podléhá Ïivot v rodinû úplnû jin˘m pravidlÛm neÏ u nás.
V˘zva dospûl˘m
Dûti se pokusí spoleãnû na arch papíru sestavit „provolání k dospûl˘m“, které by obsahovalo aktuální postﬁehy
a rady k jejich jednání vÛãi dûtem. Text by mohl zaãínat slovy:
V˘zva dospûl˘m!
Potﬁebujeme dospûlé, kteﬁí nás opravdu chtûjí a opravdu se o nás starají.
Berte nás váÏnû!
Potﬁebujeme mít místo, kde mÛÏeme b˘t sami sebou!
Nechceme b˘t jen nástroji na uklízení, vyná‰ení ko‰Û a dûlání domácích prací!
Nechceme pouze naplÀovat to, co se vám v mládí nepovedlo!

…
Dûti dostanou moÏnost popsat jednání rodiãÛ a autorit, které vnímají z vlastní zku‰enosti vÛãi sobû jako
nevhodné a nepﬁimûﬁené.
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Práva a povinnosti
Pﬁem˘‰líme o právech a povinnostech, jaké má jedna generace vÛãi druhé.
– Jaké mají rodiãe povinnosti vÛãi sv˘m nezletil˘m dûtem?
– Jaké mají rodiãe povinnosti vÛãi sv˘m dospûl˘m dûtem?
– Jaké mají nezletilé dûti povinnosti vÛãi sv˘m rodiãÛm?
– Jaké mají dospûlé dûti povinnosti vÛãi sv˘m rodiãÛm?
Mûli bychom dojít k názorÛm, Ïe rÛzné generace mají k sobû navzájem rÛzné povinnosti, které závisejí
na míﬁe toho, jak je jeden na druhém závisl˘. MÛÏeme pﬁem˘‰let také o tom, z ãeho tyto povinnosti vypl˘vají.
Úcta dûtí k rodiãÛm vypl˘vá pﬁedev‰ím z jejich pﬁirozeného citu a rodinného pouta. Úcta dospûl˘ch dûtí
k rodiãÛm vypl˘vá z vdûãnosti vÛãi tûm, kteﬁí je pﬁivedli na svût a svou láskou a prací jim umoÏnili vyrÛst.
âtvrté pﬁikázání pﬁipomíná dûtem, které dospûly, právû tuto jejich povinnost vÛãi rodiãÛm. âtvrté pﬁikázání
je nadûjí na naplnûn˘ a ‰Èastn˘ Ïivot pro ty, kteﬁí zajistí sv˘m rodiãÛm dÛstojné a klidné stáﬁí.
✼ Poklad star‰ích generací
Cíl: Dûti mají ocenit zku‰enosti star‰ích generací a b˘t pﬁipraveny pﬁispívat k dobr˘m mezigeneraãním vztahÛm.
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy

„Dûdictví otcÛ“
Pﬁevyprávíme nebo pﬁeãteme následující text:
Jednou ‰el moudr˘ rabín krajem a uvidûl muÏe, kter˘ sázel sazenici stromu nesoucího svatojánsk˘ chléb. Zastavil se,
pozoroval ho a pak se zeptal: „Kdy ten stromek zaãne rodit?“
„Za sedmdesát rokÛ.“
Rabín mu ﬁekl: „Blázne! Ty si myslí‰, Ïe za sedmdesát let bude‰ je‰tû Ïít, abys mohl uÏívat plody své práce? Zasaì radûji
strom, kter˘ nese plody dﬁíve, aby ses z nich mohl je‰tû tû‰it.“
MuÏ se v‰ak nenechal vyru‰it, pokojnû dokonãil svoji práci, pohlédl pﬁátelsky na rabína a odpovûdûl: „Rabbi, kdyÏ jsem
pﬁi‰el na svût, na‰el jsem tu stromy svatojánského chleba a jedl jsem jejich plody, pﬁestoÏe jsem je nesázel. Ty sázeli moji
otcové. KdyÏ jsem tedy já uÏíval, kde jsem nepracoval, chci teì zasadit strom pro mé dûti a vnuky, aby se také mohli tû‰it
z jeho plodÛ. My lidé mÛÏeme pﬁeÏít jen tehdy, kdyÏ jeden druhému podáme ruku.“

Spoleãnû pﬁem˘‰líme:
– Co nám zanechaly minulé generace?
– Co je na tomto „dûdictví otcÛ“ pozitivního, nebo negativního?
– Co bychom rádi zanechali dal‰ím generacím my?
– Je na tom nûco ‰patného, kdyÏ se lidé starají také o prospûch pro svou vlastní generaci?
– Myslíte si, Ïe se va‰e generace má hÛﬁe neÏ generace va‰ich prarodiãÛ a neÏ generace va‰ich rodiãÛ? Nebo
se má lépe? Proã si to myslíte?
– Myslíte si, Ïe je to jejich zásluha? Nebo jejich vina? Proã si to myslíte?
– Co je na‰e rodinné dûdictví? Je to urãitá vlastnost? Vûc? Povaha? ZpÛsob my‰lení?
„âeho si váÏím“
Dûti si mohou vybrat jednoho z rodiãÛ nebo prarodiãÛ a do se‰itu napsat úvahu na téma: âeho si váÏím na…
Podobnû mohou zpracovávat také témata:
– Ná‰ rodinn˘ poklad
– Co bych v budoucnosti chtûl(a) pﬁedávat sv˘m dûtem
– Jaké to bude, aÏ jednou budu star˘(á)
Dopisy dvou otcÛ
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si dva dopisy rodiãÛ dûtem.
Mil˘ Jane,
chtûl bych ti dát nûkolik rad a rozdûlit se s tebou o to, co se mi v Ïivotû osvûdãilo a ãemu mû nauãil ãas. Není velké to, co
není dobré, a není pravdivé to, co neobstojí. Dobﬁe se odvracej od zla. Pravda není nasmûrována na nás, ale my se musíme
nasmûrovat na ni. Uvnitﬁ nás bydlí soudce, kter˘ nelÏe a jehoÏ hlas je naléhavûj‰í neÏ potlesk celého svûta. Je snadné nûk˘m
pohrdat, ale porozumût mu je mnohem tûÏ‰í. Nikomu se nevysmívej a nedovol druh˘m, aby se vysmívali tobû. NeubliÏuj
Ïádnému dûvãeti, protoÏe i tvoje matka byla dûvãetem. Není tﬁeba ﬁíkat v‰echno, co ví‰, ale kéÏ ví‰ vÏdy víc, neÏ ﬁíká‰.
Neseì tam, kde sedávají nafoukaní a py‰ní lidé, neboÈ jsou to ti nejuboÏej‰í z uboÏákÛ. Ne zboÏÀovaného, ale zboÏného
ãlovûka si vaÏ a následuj ho.
(Matthias Claudius, básník 1740–1815)
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Mé milé dûti,
uÏ nebudu dlouho Ïít a chtûl bych se s vámi rozlouãit. Nebude to lehké, protoÏe mám kaÏdého z vás velmi rád a dûlali
jste mi vÏdy jen radost. UÏ se nedoÏiju toho, jak dospûjete a stanete se samostatn˘mi dospûl˘mi lidmi. Jsem si ale zcela
jist˘, Ïe vás maminka povede tou správnou cestou a také Ïe u pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel najdete radu a podporu. Milé dûti, mnoho
jsem vidûl a je‰tû více jsem proÏil. Mé otcovské zku‰enosti vám ale uÏ nebudou pomáhat. Chtûl bych vám proto ﬁíci je‰tû
nûco, co je pro vá‰ Ïivot dÛleÏité, i kdyÏ mnohé z toho musíte pochopit samy. Jako sourozenci drÏte vÏdy pohromadû. To,
Ïe jste kaÏd˘ jin˘, dává mnoho pﬁíleÏitostí k hádkám, ale aÏ budete star‰í, budete si o to vzácnûj‰í a prospû‰nûj‰í. Obãas
se pohádat není zase aÏ tak tragické, ale neÏijte rozhádaní. Myslete na mû a podejte si vÏdy co nejdﬁíve ruku k usmíﬁení.
Pomáhejte si, kde mÛÏete.
Bude-li nûkdo smutn˘ nebo v tûÏkostech, pomoÏte mu, aby dostal odvahu Ïít. Nerozdûlujte se. Starejte se o to, co máte
spoleãného a co vás drÏí spolu. Hrajte, zpívejte a tancujte spolu tak, jak jsme to ãasto dûlali. Nosím na své pravé ruce prsten,
kter˘m mû maminka uãinila ‰Èastn˘m. Je to znamení, Ïe já jí a vám patﬁím. Rodov˘ prsten na mé levé ruce pﬁipomíná
rodinu, ke které patﬁíme, na‰e pﬁedky a v‰echny, kteﬁí pﬁijdou po nás. ¤íká: Poslouchej hlas minulosti. NeztraÈ se ve vlnách
pﬁítomnosti. Buì vûrn˘ zvyklostem své rodiny a pﬁedej je dûtem a vnukÛm.
Milé dûti, pochopte dobﬁe tuto zvlá‰tní povinnost – bázeÀ pﬁed minulostí a zodpovûdnost vÛãi budoucnosti umoÏÀují správn˘
Ïivotní postoj. StÛjte pevnû pﬁi své rodinû, ze které tyto síly pocházejí.
(Klaus Bonhoeffer, Velikonoce 1945)

Pﬁem˘‰líme o následujících otázkách:
– Jaké rady dávají v tûchto dopisech otcové sv˘m dûtem?
– Rozumíme v‰em tûmto radám? Kter˘m ano, kter˘m ne?
– Proã povaÏují právû tyto rady za dÛleÏité, proã neradili tﬁeba nûco jiného? (Napﬁ. vztah k pravdû,
k sourozencÛm, k rodinû apod.) Co si o takov˘ch radách myslíte?
– Myslíte si, Ïe se pﬁitom opírali o své vlastní zku‰enosti? Jak k tûmto zku‰enostem asi pﬁi‰li? Co asi proÏili?
Co se jim stalo?
– Co by se jim na tyto rady dalo odpovûdût?
Mezigeneraãní rozhovory
Rozdûlíme se do skupin po tﬁech nebo ãtyﬁech. KaÏdá skupina si vybere jednu fotografii a pokusí se vymyslet,
o ãem si lidé na fotografiích mohou povídat.
RÛzné generace mají i pﬁes vzájemné konflikty usilovat o komunikaci a souÏití. Tak budou mít moÏnost
navzájem se obohacovat a b˘t jeden druhému oporou. âtvrté pﬁikázání nám ﬁíká, Ïe na‰i rodiãe a na‰i star‰í
spoluobãané jsou lidé se stejn˘mi právy a nikoli ti, kteﬁí dostávají „almuÏnu“ od tûch, kteﬁí jsou v˘konnûj‰í,
dokonalej‰í, mlad‰í a schopnûj‰í. Pﬁipomíná, Ïe jim náleÏí úcta. Ctíme-li staré lidi, BÛh nám slibuje, Ïe stojí
na na‰í stranû.
✼ Rodina a stát
Cíl: Dûti mají rozli‰it mezi poÏadavkem poslu‰nosti vÛãi autoritám a nutností odepﬁít poslu‰nost, je-li autority zneuÏito.
PomÛcky: pracovní listy

Práva rodiny
âteme chartu práv rodiny a hledáme odpovûì na následující otázky:
– Jaká v˘zva pﬁipadá dûtem nejnutnûj‰í a nejaktuálnûj‰í a proã?
– Proã se stala iniciátorkou tohoto prohlá‰ení právû katolická církev?
Veﬁejná moc je povinna respektovat základní práva lidské osoby. Pokud je nerespektuje, je obãan takového
státu ve svém svûdomí zavázán neplnit taková naﬁízení, která odporují poÏadavkÛm mravního ﬁádu. „Více
je tﬁeba poslouchat Boha, neÏ lidi.“ (Sk 5,29)
Pro kﬁesÈany je rodina nejen základní buÀkou Ïivota spoleãnosti, ale také základní buÀkou církve, je také
tzv. „domácí církví“. Spoleãenství rodiny je obrazem, pﬁesnûji ﬁeãeno ikonou spoleãenství Otce a Syna
v Duchu svatém. Rodinn˘ Ïivot pomáhá dítûti dospût a zaﬁadit se do Ïivota spoleãnosti, ale také do Ïivota
ve spoleãenství církve.
Povinnost poslouchat a povinnost neposlouchat
Dûti tohoto stáﬁí b˘vají ãasto úãastníky, svûdky nebo se zprostﬁedkovanû dozvídají o neﬁe‰iteln˘ch konfliktech
v rodinû, pﬁípadnû o souÏití, kdy jeden ze ãlenÛ rodiny zneuÏívá své autority. V následující ãinnosti nejde
o to tyto pﬁípady ﬁe‰it, ani se nad nimi pohor‰ovat, ale o vytvoﬁení dÛvûryhodného prostoru pro jejich sdílení.
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Co se dûje, kdyÏ sly‰ím…
Rozdáme dûtem pracovní listy, prohlédneme si obrázek a pﬁeãteme v˘povûì dítûte, které bylo svûdkem
domácího násilí. MÛÏeme hovoﬁit o tom, zda dûti taková nebo podobná slova nûkde sly‰ely, a kdo je komu
ﬁíká. Mohou to b˘t situace z médií i z reálného Ïivota. Napﬁ.
„Jsi neschopná hysterka!“ „Beze mû nic nedokáÏe‰!“ „Jsi úplná nula!“ „Jestli mû opustí‰, má‰ mû na svûdomí!“ „Zniãím
tû.“ „Zabiju tû.“ „Stejnû ti nikdo neuvûﬁí.“ „Maminka tû nemá ráda.“ „Jsi zralá na psychiatrii.“

Pﬁem˘‰líme o tom, co je na tûchto v˘rocích ‰patnû, a nazveme je domácím násilím.
Domácí násilí se mÛÏe odehrávat mezi v‰emi ãleny domácnosti. MÛÏe k nûmu docházet mezi partnery, ale
mÛÏe mít také mezigeneraãní podobu, napﬁ. násilí na dûtech nebo star˘ch osobách. Domácí násilí je chování,
proti kterému se obûÈ sama nedokáÏe bránit a nelze aplikovat nûjakou prevenci, pﬁípravu apod.
Skrze uÏití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násiln˘ partner chování druhého. Pojem domácí
násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické ãi ekonomické násilí.
Domácí násilí na dûtech se dûje, kdyÏ jsou dûti sv˘mi nejbliÏ‰ími poniÏovány, je jim vulgárnû nadáváno, jsou
zesmû‰Àovány, uráÏeny, pﬁehnanû kontrolovány, je jim odpírán spánek, jídlo, jsou ‰ikanovány, je jim
vyhroÏováno, mají trvale zakázáno nav‰tûvovat kamarády, pﬁíbuzné, jsou ‰pehovány, jsou jim zabavovány
a niãeny osobní vûci apod.
Z etického hlediska lze ﬁíci, Ïe dítû má b˘t poslu‰né Ïádosti rodiãÛ odÛvodnitelné dobrem jeho vlastním,
jiného ãlena rodiny, celé rodiny ãi nûkoho jiného, celé spoleãnosti, pﬁírody apod. Lidé s autoritou mají dÛvûru
a ostatní mají pﬁirozenou tendenci je poslouchat, protoÏe se pﬁedpokládá, Ïe mají více zku‰eností, vzdûlání
a pﬁehledu. ZneuÏije-li rodiã nebo jin˘ dospûl˘ své autority ke ‰patnému jednání vÛãi dítûti, musí dítû hledat
pomoc u dal‰ích autorit, napﬁ. u lékaﬁe, uãitele, sociálního pracovníka, na lince bezpeãí apod.
Pﬁem˘‰líme o tom, co v takov˘ch pﬁípadech dûlat, a vybídneme dûti k odvaze a k dÛvûﬁe o tûchto vûcech
hovoﬁit.
3. Závûr
Setkání zakonãíme prezentací v˘sledkÛ nûkteré z pﬁedcházejících ãinností, pﬁíp. modlitbou, která z ní aktuálnû
vyplyne.
4. Zápis
Nadpis: Odpovûdnost v rodinû
Dokonãená vûta „Rodina je místem…“ ·kála
spokojenost v rodinû, návrh spoleãného programu
pro tﬁi generace, pﬁíp. odpovûdi na dal‰í otázky
a texty dal‰ích úvah.
Zápis: Rodina je základní buÀkou spoleãnosti
a kﬁesÈanská rodina je základní buÀkou církve. RÛzné
generace mají i pﬁes vzájemné konflikty usilovat
o komunikaci a souÏití. âtvrté pﬁikázání nám ﬁíká,
Ïe na‰i rodiãe a star‰í spoluobãané jsou lidé se
stejn˘mi právy a nikoli ti, kteﬁí dostávají „almuÏnu“
od tûch, kteﬁí jsou v˘konnûj‰í, dokonalej‰í, mlad‰í
a schopnûj‰í.
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29. Páté pﬁikázání: Cena Ïivota

Téma setkání:
V souvislosti s pát˘m pﬁikázáním dostávají dûti pﬁíleÏitost zamyslet se nad problémy t˘kajícími se úcty
k lidskému Ïivotu. Pﬁikázání není nahlíÏeno jako negativní pﬁíkaz, ale dûti jsou citlivû povzbuzovány k hledání
pozitivní odpovûdi na otázky po smyslu Ïivota, protoÏe ãím více smyslu nacházíme ve vlastním Ïivotû, tím
vût‰í má pro nás hodnotu Ïivot druhého ãlovûka. S vûdomím toho, Ïe lidsk˘ Ïivot je nenahraditeln˘ dar, se
v rámci tématu otevírají témata jako dÛstojnost ãlovûka, poãátek a konec Ïivota, euthanasie, sebevraÏda nebo
váleãné konflikty a násilí ve svûtû. Vzhledem k tomu, Ïe téma je pﬁíli‰ obsáhlé, doporuãujeme vybrat si pouze
témata pro skupinu aktuální, pﬁíp. dal‰í témata doplnit.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – systém osobnostních hodnost; âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví
– celostní pojetí ãlovûka ve zdraví a nemoci, podpora zdraví a její formy; OSV – dovednosti pro rozhodování
v eticky problematick˘ch situacích v‰edního dne.
Cíle setkání:
Dûti mají ocenit hodnotu lidského Ïivota a pﬁisvojit si stanovisko katolické církve t˘kající se práva
na dÛstojnost ãlovûka.
Dûti si mají obhájit názor, Ïe dÛstojn˘ lidsk˘ Ïivot zaãíná pﬁevzetím zodpovûdnosti za rozvoj vlastního Ïivota.
Dûti mají vyjádﬁit pﬁipravenost k projevování úcty a dÛstojnosti ãlovûku zejména v situacích, kdy je snadno
zraniteln˘ a ohroÏen˘.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Jakou hodnotu to má?
Cíl: Dûti mají rozli‰it vûcn˘ a vztahov˘ pohled na vûci.

Hodnota není cena
Vyzveme dûti k následující ãinnosti: Prohledejte si vûci, které máte v ta‰ce, nebo u sebe, a vyberte z nich
jednu, která má podle vás nejvût‰í hodnotu. Pak ji ukaÏte ostatním a vysvûtlete, proã má pro vás nejvût‰í
hodnotu. Je dobré zaãít jako první.
Napﬁ. Svaãina – abych nemûl hlad. Lístek do kina – tû‰ím se na veãer. Napsan˘ domácí úkol – u‰etﬁím ãas
pro povídání s kamarádkou. Mobil – protoÏe je nejdraÏ‰í z toho, co tady mám. Apod.
Mûly by b˘t rozpoznatelné dvû skupiny vûcí – ty, které jsou nejdraÏ‰í podle hodnoty penûz – mají velkou
„cenu“, a ty, jejichÏ hodnota spoãívá v souvislosti s nûãím nebo nûk˘m pro ãlovûka vzácn˘m. MÛÏeme se
pokusit finanãní hodnotu nûkter˘ch pro dûti nejvzácnûj‰ích vûcí spoãítat, aby vynikl rozdíl mezi obûma zpÛsoby
pﬁisuzování hodnoty. KaÏdé dítû mÛÏe odhadnout, kolik penûz jeho vûc stojí. Aã jsou pro v‰echny právû ty
nejcennûj‰í, mÛÏeme je seﬁadit od nejlevnûj‰í po nejdraÏ‰í. Z ãinnosti je patrné, jak na hodnotu vûci nemá
její penûÏitá hodnota vliv.
V pﬁípadû, Ïe dûti vyjmenují jen vûci s finanãní nebo jen vûci s abstraktní hodnotou, upozorníme na tyto dvû
moÏnosti a uvedeme pﬁíklady.

2. Vlastní téma
✼ Jakou hodnotu má ãlovûk?
Cíl: Dûti mají rozli‰it vûcn˘ a vztahov˘ pohled na Ïivot ãlovûka a ocenit jeho hodnotu jako hodnotu BoÏího stvoﬁení,
které v sobû nese jeho obraz.
PomÛcky: pracovní listy
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Hodnota ãlovûka
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si uveden˘ pﬁíbûh:
Jak cenn˘ je tvÛj Ïivot?
„Hodnû,“ chtûlo se mu ﬁíct, ale to by bylo tro‰ku zjednodu‰ené. „No ano, taková matematická nebo fyzikální otázka,
ta by se dala ﬁe‰it logicky, ale takováhle otázka?“
„Na druhou stranu, proã ne,“ honilo se mu hlavou, „proã o tom neuvaÏovat logicky? Na kolik si cením svého Ïivota?“
To se pﬁece musí dát nûjak vyﬁe‰it.
Marek listuje v jedné encyklopedii a najde zajímavou stranu:
âlovûk váÏící 40 kg se skládá:
65 % voda

26 kg

15 % bílkoviny

6 kg

12 % tuk

4,8 kg

4,5 % uhlohydráty (cukr a ‰kroby)

1,8 kg

3,5 % minerály (vápník, Ïelezo, rÛzné soli apod.)

1,4 kg

„Zajímavé,“ pomyslí si Marek, „ale to je snad trochu málo!“
Marek zapne televizi. Právû zde srovnávají nové a staré v˘robky: „Vá‰ Ïivot bude hodnotnûj‰í, kdyÏ si koneãnû
dopﬁejete…!“ „Trápí vás, Ïe vás va‰i pﬁátelé a kolegové podceÀují? UÏ jste nûkdy zkusili …?“ „Cena, jaká tu je‰tû
nebyla – nov˘ …“ – Marek pﬁem˘‰lí: Jak to ale dopadne s tûmi, kteﬁí nemají peníze na to, aby si v‰echny tyhle vûci
koupili?

Dûti mají za úkol dohodnout se nebo dohledat aktuální ceny surovin a spoãítat, kolik stojí pﬁibliÏnû voda,
tuk, svalová tkáÀ, kosti atd., ze kter˘ch se skládá tûlo dospûlého ãlovûka. Takto získaná orientaãní „cena
lidského tûla“ k úvahám o hodnotû ãlovûka staãí. Enzymy nebo hormony, které nelze zváÏit, ani nahradit
bílkovinami prodávan˘mi v obchodech, vynecháme.
Diskutujeme o tom, zda je to reálná hodnota ãlovûka a v ãem spoãívá jiná hodnota ãlovûka. Tyto informace
si dûti mohou zapisovat do pracovního listu.
Napﬁ. âlovûk má cenu toho, co vytvoﬁí, co umí, co pﬁedá druh˘m lidem, Ïe pﬁiná‰í druh˘m lidem radost, Ïe
nûco vyﬁe‰í, vymyslí, Ïe upozorní na nûco, co by nikdo jin˘ neuvidûl apod.
Jakou cenu má pro tebe tvÛj Ïivot?
Dûti mohou napsat do se‰itu jednoduchou úvahu na jedno z následujících témat:
– Jakou cenu má pro mû mÛj Ïivot?
– Co bych dal(a) za svÛj Ïivot.
Co je Ïivot?
Pﬁeãteme text z uãebnice na s. 74 o hledání hodnoty Ïivota a poloÏíme dûtem otázku navazující na pﬁeãten˘
text „Co je Ïivot?“ Dûti mohou diskutovat ve dvojicích a pak do se‰itu napsat návrh pokraãování vûty
„Îivot je…“
Napﬁ. Îivot je klikatá cesta, nuda, námûstí plné lidí apod. Jednotlivé v˘povûdi pﬁeãteme a pokusíme se
dohodnout na vyjádﬁení, které je nejpﬁesnûj‰í.
V‰echny ãinnosti smûﬁují ke sdûlení:
âlovûk má hodnotu uÏ jen tím, Ïe existuje – i kdyÏ právû nedûlá tﬁeba ty nejvhodnûj‰í vûci. Hodnota
Ïivota ãlovûka spoãívá v tom, Ïe je to on sám, Ïe je to jen on a nikdo jin˘ na tom místû, kde je,
a nikde jinde – je jedineãn˘ a nenahraditeln˘. Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe ãlovûk je Bohem stvoﬁen jako
jeho obraz a jeho Ïivot je cestou, na které odkr˘vá a uskuteãÀuje BoÏí zámûr, kter˘ má BÛh s kaÏd˘m
z nás.
KaÏd˘ Ïivot má nevyãíslitelnou hodnotu a je vzácn˘. Nezabije‰. BÛh nás uji‰Èuje, Ïe pokud budeme s touto
vûtou poãítat ve svém Ïivotû, bude ná‰ Ïivot pokojn˘, smyslupln˘ a svobodn˘.
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✼ Hodnoty, které dávají hodnotu Ïivotu
Cíl: Dûti si mají poloÏit otázku po smyslu Ïivota a po skuteãnostech, které dávají Ïivotu smysl, a vyvodit závûr, Ïe dÛstojn˘
lidsk˘ Ïivot zaãíná pﬁevzetím zodpovûdnosti za rozvoj vlastního Ïivota.
PomÛcky: pracovní listy

Profesní Ïivotopis a deník
Rozdáme dûtem pracovní listy a vyzveme je, aby vyplnily nejprve ãást pﬁipravenou pro sestavení Ïivotopisu
a do ãásti, která je koncipována jako stránka deníku, zapsaly, co se v jejich Ïivotû dÛleÏitého – pozitivního
i negativního – stalo v ãase, kter˘ popisuje Ïivotopis.
Pﬁed samostatnou prací mÛÏeme s dûtmi v souvislosti s literární v˘chovou zopakovat charakteristiku Ïivotopisu
a deníku z hlediska slohového a literárního.
Dûti své práce neprezentují – slouÏí jako základ k úvahám o tom, jaké hodnoty Ïivota popisuje Ïivotopis a jaké
jsou zachyceny formou deníku. NeÏ zaãneme oba texty srovnávat, mÛÏeme si jako motivaci pﬁeãíst text:
25. bﬁezna 2009
Dnes byl úplnû obyãejn˘ den – jako vãera nebo pﬁedevãírem. Ráno jsem vstala, ‰la do ‰koly a ze ‰koly zase domÛ. Jako
kaÏd˘ den jsem se najedla, dívala se na televizi, zapnula poãítaã, chvíli si povídala, pak jsem se umyla a ‰la spát. I kdyÏ
to zítra bude zase tak, nevadí mi to, protoÏe mû to baví. Myslím si totiÏ, Ïe i kdyÏ vidím kaÏd˘ den stejné vûci na stejn˘ch
místech, jsou jiné, protoÏe se na nû pokaÏdé dívám jinak. Také kdyÏ potkávám stejné lidi na stejn˘ch místech, kaÏdé setkání
je jiné. Tolik nov˘ch setkání, tolik nov˘ch pohledÛ, tolik nov˘ch barev. KaÏd˘ den je jin˘, i kdyÏ je stejn˘.

Dûti mohou vyslovit otázky, jaké je v souvislosti s tímto textem a Ïivotopisem a deníkem napadají. Mohou
se pﬁitom poradit ve dvojicích. Pak otevﬁeme diskuzi nad otázkou, která dûti nejvíce zajímá, pﬁíp. otevﬁeme
diskuzi na téma:
– Co dÛleÏitého zachycuje Ïivotopis, ale co v nûm nenajdeme? Co dÛleÏitého zachycuje deník, ale co v nûm
nenajdeme?
– O jak˘ch hodnotách Ïivota vypovídá Ïivotopis? O jak˘ch hodnotách Ïivota vypovídá deník?
– Na‰li byste co nejvíce rÛzn˘ch Ïivotních situací, pro které jsou takové hodnoty dÛleÏité? A jakou dÛleÏitost
situacím, které jste vyjmenovali, pﬁisuzujete? Mohli byste sestavit Ïebﬁíãek hodnot od nejdÛleÏitûj‰í
po nejménû dÛleÏitou?
– Rozli‰ujete mezi hodnotami, které jsou pro Ïivot velmi dÛleÏité, ménû dÛleÏité a nedÛleÏité? Nebo
pro vás mají v‰echny hodnoty stejnou dÛleÏitost? MÛÏete svÛj názor zdÛvodnit?
âlovûka Ïivot „baví“, kdyÏ má svÛj cíl, kdyÏ si s nûk˘m dobﬁe popovídá, kdyÏ se setká s nûãím, co je krásné,
jsou mu nablízku lidé, které potﬁebuje a kteﬁí potﬁebují jeho, kdyÏ ho nûkdo druh˘ pochválí, kdyÏ nûco
dokáÏe, kdyÏ nûco umí a je prospû‰n˘, kdyÏ má kolem sebe prostor, kter˘ je mu pﬁíjemn˘, kdyÏ nemusí
pospíchat a mÛÏe vûnovat ãas tomu, co ho baví apod.
âinnost smûﬁuje ke sdûlení:
Hodnota Ïivota se nedá vyjádﬁit pﬁehledem událostí a v˘ãtem úspûchÛ. Îivot ãlovûka má z jeho pohledu
tím vût‰í hodnotu, ãím vût‰í smysl v nûm on sám nachází. Neznamená to v‰ak, Ïe by nikdy nemûl Ïádnou
hodnotu. I Ïivot, kter˘ je v oãích nûkter˘ch lidí neúspû‰n˘, mÛÏe mít velkou hodnotu. A ani Ïivot bohat˘
na události nemusí ãlovûka naplnit smyslem.
Hodnoty v minulosti, pﬁítomnosti a budoucnosti
KaÏd˘ ãlovûk se vyvíjí. Máme svou minulost, pﬁítomnost a budoucnost. Na pracovním listu dûti najdou „dveﬁe
k dûtství“, „dveﬁe k pﬁítomnosti“ a „dveﬁe do budoucnosti“. Práce s nimi pomÛÏe dûtem zamyslet se, vyjádﬁit,
a tak ocenit Ïivot, kter˘ proÏily, proÏívají a kter˘ je pﬁed nimi. Dûti mají za úkol podle sv˘ch vzpomínek,
plánÛ, pocitÛ nebo oãekávání vyzdobit jednotlivé ãásti dveﬁí odpovídajícími barvami, pﬁíp. do nich nakreslit
odpovídající znamení. Místo kreslení mohou do dveﬁí vpisovat slova. Kdo chce, mÛÏe volbu sv˘ch barev
zdÛvodnit.
Hodnoty pro Ïivot a proti Ïivotu
Pﬁíbûh o potopû se dá interpretovat také jako pﬁíbûh o hodnotách stojících na stranû Ïivota a hodnotách
stojících proti Ïivotu. To, co nepodporuje Ïivot, „zalije voda“, to, co je Ïivot podporující, se „zachrání v ar‰e“,
aby z mála mohl vzniknout Ïivot nov˘. Dûtem mÛÏeme pﬁíbûh pﬁipomenout s tím, Ïe si do pracovních listÛ
mohou doplÀovat dal‰í hodnoty „hodné pﬁeÏití“ a hodnoty hodné „utopení“.
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✼ Právo na Ïivot
Cíl: Dûti mají projevovat citlivost k vyjádﬁení úcty k ãlovûku, zejména kdyÏ je slab˘, zraniteln˘ a ohroÏen˘, a dát
do souvislosti toto jednání s kﬁesÈansk˘m humanismem a s uãením katolické církve.
PomÛcky: pracovní listy

KaÏd˘ má právo na Ïivot
Rozdáme dûtem do skupin nebo do dvojic fotografie, na kter˘ch je napﬁíklad je‰tû nenarozené dítû, právû
narozené dítû, umírající, postiÏen˘, chud˘, tûÏce pracující, úspû‰n˘, ale také negativní fotografie, jak nûkdo
nûco niãí, kﬁiãí na nûkoho, nudí se apod. Dûti mají za úkol odpovûdût na otázku, ãím a pro koho je nebo
mÛÏe b˘t tento ãlovûk vzácn˘, v ãem spoãívá dÛstojnost tohoto ãlovûka – co je na nûm hodno úcty,
pﬁestoÏe je slab˘, mentálnû nebo fyzicky znev˘hodnûn˘, star˘, ale také bohat˘, mlad˘, krásn˘ nebo
druh˘m ‰kodící.
Napﬁ. Právû narozené dítû je radostí pro své rodiãe. Umírající byl nûkoho rodiãem a stal se pramenem
Ïivota pro generaci. Ten, kdo se nudí, má pﬁesto jedineãné schopnosti, které se ve vhodnou chvíli probudí.
Apod.
KaÏd˘ ãlovûk má dÛstojnost bez ohledu na to, jak vypadá a jak jedná. Jednat s ním dÛstojnû je základním
projevem lidskosti jako takové. V Listinû základních práv a svobod se o hodnotû Ïivota ãlovûka pí‰e: „KaÏd˘
má právo na Ïivot. Nikdo nesmí b˘t zbaven Ïivota. KaÏd˘ má právo, aby byla zachována jeho lidská dÛstojnost,
osobní ãest, dobrá povûst a chránûno jeho jméno.“
KﬁesÈané vûﬁí, Ïe lidsk˘ Ïivot je posvátn˘, protoÏe jiÏ od poãátku zahrnuje stvoﬁitelskou ãinnost Boha a stále
zÛstává ve zvlá‰tním vztahu ke Stvoﬁiteli, svému jedinému cíli. Jen BÛh je pánem Ïivota od jeho poãátku aÏ
k jeho konci. Nikdo a za Ïádn˘ch okolností si nemÛÏe osobovat právo pﬁímo zniãit lidskou bytost. Tûlesnû
postiÏení a oslabení vyÏadují zvlá‰tní respekt. Nemocné nebo jakkoli postiÏené osoby mají b˘t podporovány
tak, aby mohly vést, nakolik je to moÏné, normální Ïivot.

✼ Ochrana Ïivota pﬁed narozením
Cíl: Dûti mají ocenit hodnotu je‰tû nenarozeného Ïivota ãlovûka a popsat postoj katolické církve k ochranû Ïivota
pﬁed narozením.

V souvislosti s ochranou Ïivota pﬁed narozením mÛÏeme zaﬁadit následující ãinnosti:
– Dûti mohou vzpomínat na své první vjemy z dûtství a vyprávût si o nich.
– Dûti mohou kolem fotografie je‰tû nenarozeného dítûte psát, jaká pﬁání by asi mohlo mít, pﬁíp. co mu
samy pﬁejí.
– Dûti se mohou rozdûlit do skupin a na internetu nebo v odborné literatuﬁe vyhledávat odpovûdi na nûkteré
z tûchto otázek, pﬁíp. si samy poloÏit otázku t˘kající se v˘voje dítûte pﬁed narozením, která by je nejvíce
zajímala.
Návrhy otázek: Kdy zaãíná dítûti tlouct srdce? Kdy mu zaãíná fungovat mozek? Jak je veliké v urãitém období
Ïivota? Jak nejmen‰í dítû se kdy podaﬁilo zachránit, kdyÏ se narodilo pﬁedãasnû? Co je nejvíce ohroÏeno,
kdyÏ se dítû pﬁedãasnû narodí?
Dûti mohou diskutovat, kdy zaãíná Ïivot ãlovûka. Je to okamÏikem narození? Je to poãátek ãinnosti srdce?
Je to poãátek ãinnosti mozku? Je to okamÏik spojení muÏské a Ïenské buÀky? Je to úplnû nûkdy jindy?
V Listinû základních práv a svobod se pí‰e, Ïe lidsk˘ Ïivot je hoden ochrany jiÏ pﬁed narozením. KﬁesÈané
zastávají stanovisko, Ïe lidsk˘ Ïivot musí b˘t absolutnû respektován a chránûn jiÏ od okamÏiku poãetí. Lidské
bytosti mají b˘t pﬁiznána práva osoby jiÏ od první chvíle její existence; mezi nimiÏ je nezcizitelné právo kaÏdé
nevinné bytosti na Ïivot.
✼ Pomoc umﬁít
Cíl: Dûti mají vyjadﬁovat smysl pro projevy úcty k ãlovûku, kter˘ umírá, mají umût objasnit uãení katolické církve v oblasti
eutanazie.
PomÛcky: pracovní listy
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Eutanazie
Na pracovních listech najdou dûti ilustrace zobrazující dva radikální postoje k nevyléãitelnû nemocnému
a volné místo, kam si mohou doplnit definice základních pojmÛ z oblasti péãe o ãlovûka pﬁi umírání.
V rámci pomoci umírajícímu se rozli‰uje:
Pasivní pomoc umﬁít, tj. zﬁeknutí se Ïivot prodluÏující péãe. Pﬁedpokládá souhlas pacienta. Pﬁeru‰ení
nákladn˘ch, nebezpeãn˘ch, mimoﬁádn˘ch nebo neúmûrn˘ch léãebn˘ch procedur vzhledem k oãekávan˘m
v˘sledkÛm mÛÏe b˘t oprávnûné. V takovém pﬁípadû je to odmítnutí léãby za kaÏdou cenu. Nechce se tím
pﬁivodit smrt: uzná se, Ïe jí nelze zabránit. Je právnû dovolená a lidsky oprávnûná.
Nepﬁímá pomoc umﬁít se dûje, kdyÏ jsou nevyléãitelnû nemocnému podávány lékaﬁem pﬁedepsané a bolest
ti‰ící prostﬁedky, které mají nezam˘‰lené, ale neodstranitelné vedlej‰í dÛsledky urychlující nebo zpÛsobující
smrt. Je právnû dovolená.
Aktivní pomoc umﬁít, tj. eutanazie, je cílené usmrcení na Ïádost ãlovûka, napﬁ. tím, Ïe je mu aplikována infuze
nebo injekce pﬁivádûjící smrt. Ve starovûku znamenala eutanazie „dobrou smrt bez pﬁíli‰ného utrpení“.
Eutanazií rozumíme jednání nebo zanedbání, které samo o sobû nebo sv˘m zamûﬁením zpÛsobuje smrt, aby
se tak vylouãila bolest. MÛÏe b˘t právnû zdÛvodnitelná, ale pﬁesto je z morálního hlediska nepﬁijatelná.
Stanovisko katolické církve je jednoznaãné. Pﬁímá eutanazie spoãívající v ukonãení Ïivota osob postiÏen˘ch,
nemocn˘ch nebo uÏ blízk˘ch smrti, aÈ uÏ jsou dÛvody a prostﬁedky jakékoliv, je mravnû nepﬁijatelná. Pﬁeru‰ení
nákladn˘ch, nebezpeãn˘ch, mimoﬁádn˘ch nebo neúmûrn˘ch léãebn˘ch procedur vzhledem k oãekávan˘m
v˘sledkÛm mÛÏe b˘t oprávnûné. V takovém pﬁípadû je to odmítnutí léãby za kaÏdou cenu. Nechce se tím
pﬁivodit smrt: uzná se, Ïe jí nelze zabránit.
Pﬁeãteme dûtem nûkter˘ z následujících pﬁíbûhÛ, které ukazují rÛznost pﬁístupÛ, pﬁíp. vyhledáme pﬁíbûh jin˘.
Bojovala za svou smrt
Nevyléãitelnû nemocná Francouzka Chantal Sébireová, které dijonsk˘ soud odmítl povolit dobrovoln˘ odchod
ze Ïivota, spáchala sebevraÏdu. Dvaapadesátiletou Ïenu trpící vzácn˘m nádorem nosní dutiny na‰li ve stﬁedu
bez známek Ïivota v jejím bytû. Zákeﬁná nevyléãitelná nemoc pﬁipravila Ïenu o zrak, ãich i chuÈ a znetvoﬁila jí ãást
obliãeje. Francouzsk˘ soudce odmítl Ïádost Ïeny o lékaﬁskou pomoc, která by dÛstojnû ukonãila její utrpení.
Francouzské zákony totiÏ na rozdíl od Nizozemí, Belgie a ·v˘carska eutanazii neumoÏÀují. Îena po neúspûchu
u francouzské justice zvaÏovala, Ïe se obrátí do jedné ze zemí, která dobrovoln˘ odchod nevyléãitelnû nemocn˘ch
ze Ïivota umoÏÀuje, ale nakonec se zabila sama.
(podle www.denik.cz, 20. 6. 2009)
Jsou to 4 dny, co mi umﬁel tatínek. Díky pﬁedchozím pﬁeváÏnû ‰patn˘m zku‰enostem s péãí o nemocného a vzhledem
k nezvratnosti stavu, jsme postupnû smûﬁovali k odhodlání udûlat pro tátu v‰e, co si bude pﬁát. Vzali jsme ho z nemocnice
domÛ. Byl stále hubenûj‰í, spavûj‰í, unavenûj‰í. Bylo to nesmírnû zvlá‰tní, jako by se zastavil ãas, v‰e si pamatuji úplnû
pﬁesnû. Zvlá‰tû pak chvíle, kdy se snaÏil políbit v polospánku svou manÏelku, která na nûj zblízka mluvila, a on jiÏ na nic
nereagoval ãi chvíle nesmírného utrpení od bolesti, kdyÏ jsme ho potﬁebovaly pﬁevléci a my breãely s ním. Jak kousal kostiãky
ledu, aby spolkl prá‰ek proti bolesti a svlaÏil oschlá ústa. KdyÏ tatínek umíral, sedûl. Tátova manÏelka stála zezadu
a podepírala ho a my se sestrou jsme ho drÏely za ruce. Ten den byl nejteplej‰í v celém roce a táta miloval horko. Vedle
nûkdo ﬁezal dﬁíví a hrálo rádio, protoÏe táta leÏel na lehátku pﬁed chatou, kterou si postavil. Jsem velmi vdûãná, Ïe jsme
to pro nûj mohli udûlat.
(podle www.umirani.cz, 20. 6. 2009)

S dûtmi mÛÏeme diskutovat o jak˘chkoli otázkách, které je v souvislosti s pﬁíbûhy tûchto lidí napadají. Návrhy otázek:
– Jaké mohou b˘t pﬁíãiny toho, Ïe nevyléãitelnû nemocn˘ chce zemﬁít dﬁíve?
– Jaké dÛsledky mÛÏe mít pro nûho samotného tato volba? Na‰li jste samé pozitivní dÛsledky? Na‰li jste
nûjaké negativní dÛsledky?
– Jaké dÛsledky mÛÏe mít smrt vyvolaná eutanazií pro okolí zemﬁelého pacienta?
– Na‰li byste co nejvût‰í poãet zpÛsobÛ, jak se dá nevyléãitelnû nemocnému pomoci?
– Smí lékaﬁ pacientovi bolest ti‰ící prostﬁedky dát, kdyÏ ví, Ïe tyto prostﬁedky mu zkracují Ïivot? Musí lékaﬁ
za kaÏdou cenu prodlouÏit nemocnému Ïivot?
– Smí lékaﬁ nebo jiná osoba nevyléãitelnû nemocnému dát smrtící injekci, kdyÏ to nemocn˘ vyÏaduje, nebo
kdyÏ pﬁíbuzní, nebo pﬁíp. jiná osoba o to Ïádá?
– Kdo podle vás rozhoduje o tom, zda se to smí ãi nesmí? Je to soud? Je to církev? Je to lékaﬁ? Je to pacient?
Jsou to nejbliÏ‰í pacientovi pﬁíbuzní? ZdÛvodnûte svÛj názor.
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Názory dûtí respektujeme, i kdyÏ neodpovídají oficiálním stanoviskÛm církve. V tomto pﬁípadû je cenné,
kdyÏ jej usly‰ely, pﬁíp. kdyÏ usly‰ely o moÏné ‰íﬁi eticky sloÏit˘ch situací.

✼ Váleãné konflikty
Cíl: Dûti mají umût sdûlit vlastní názor na váleãné konflikty a jejich pﬁíãiny, rozli‰it situaci oprávnûné obrany a b˘t
pﬁipraveny k zasazování se o mír ve svûtû.
PomÛcky: pracovní listy

Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si následující údaje:
Jak je to moÏné?
PﬁibliÏn˘ poãet obûtí
2 000 000

náboÏenské války mezi protestanty a katolíky

1562–1598

3 000 000

tﬁicetiletá válka

1618–1648

3 500 000

napoleonské války

1804–1815

18 500 000

první svûtová válka

1914–1918

70 000 000

druhá svûtová válka

1939–1945

5–9 000 0000

ruská obãanská válka

1917–1921

3 400 000

vietnamská válka

1959–1975

2 500 000

ãínská obãanská válka

1945–1949

2 800 000

korejská válka

1950–1953

3 900 000

obãanská válka v Kongu

1998–2003

1 800 000

afghánská obãanská válka

od 1978

Asi 6 000 000 ÎidÛ se stalo obûtí nacistického holocaustu.
Asi 250 000 000 dûtí ve svûtû pracuje od sv˘ch 15 let.
100–200 000 000 dûtí a mlad˘ch lidí bydlí na ulicích.
Více neÏ 80 000 000 dívek a 40 000 000 chlapcÛ nemá Ïádné základní vzdûlání.
Miliony dûtí, pﬁedev‰ím dívek je v souãasnosti sexuálnû zneuÏíváno ve v‰ech zemích svûta.
Na svûtû leÏí 115 000 min, kaÏd˘ch 90 minut jedna vybuchne.
300 000 vojákÛ je mlad‰ích 18 let, v Afghánistánu asi 100 000 nezletil˘ch bojovníkÛ, v USA je v armádû 6 500 nezletil˘ch,
ve Velké Británii 4 900 nezletil˘ch.

Dûti mohou v médiích vyhledávat dal‰í souãasné váleãné konflikty ve svûtû a poãty jejich obûtí a mohou
pﬁem˘‰let, jaké jsou pﬁíãiny váleãn˘ch konfliktÛ a jaké jsou dÛvody, které lidi nutí zabíjet nebo zpÛsobovat
druh˘m lidem fyzické utrpení.

Pak si mÛÏeme pﬁeãíst následující v˘zkumnou zprávu:
Max-Planck-Institut nabídl pokusn˘m osobám (muÏÛm) ve stáﬁí od 19 do 49 let úãast na experimentu. Mûli testovat, jak
trest ovlivÀuje lidské uãení. Dostali roli „uãitelÛ“, kteﬁí mohli své „Ïáky“ potrestat elektrick˘m ‰okem, kdykoliv nedokázali
bezchybnû rozli‰it urãité skupiny slov. „Îáci“ byli ve vedlej‰í místnosti. Pﬁed oãima „uãitele“ byl Ïák pevnû pﬁipoután,
a napojen kabely a elektrodami na aparát zpÛsobující elektrické ‰oky. Pro tresty mûl „uãitel k dispozici 30 páãek s napûtím
od 15 do 450 voltÛ. Pﬁi první chybû mûl Ïáka potrestat patnácti volty a pﬁi kaÏdé dal‰í chybû mûl trest zv˘‰it vÏdy o dal‰ích
15 voltÛ. Za svou rozvodnou deskou mohl sly‰et reakce „Ïáka“ díky odposlouchávacímu zaﬁízení. Zpoãátku to byly
pﬁekvapené v˘kﬁiky, s pﬁib˘vajícími volty ale zaãali „Ïáci protestovat, potom jiÏ zoufale kﬁiãet a plakat. Nakonec obûÈ úplnû
umlkla.
Jakmile zaãal „uãitel“ s tresty váhat, vedoucí pokusu ho upozornil: „Pokraãujete dál!“ Nebo: „Jde o vûdeck˘ pokus velké
dÛleÏitosti. NemÛÏete jen tak jednodu‰e pﬁestat!“
„Uãitelé“ nevûdûli, Ïe „Ïáci“ k aparátu ve skuteãnosti pﬁipoutáni nejsou. Kﬁik byl vysílán z magnetofonu.
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Vyhodnocení experimentu ukázalo:
Ze 100 pokusn˘ch osob
85 % vykázalo totální poslu‰nost
98 % uvûﬁilo, Ïe skuteãnû nûjakého ãlovûka muãí
70 % uvûﬁilo, Ïe jejich obûÈ ztratila vûdomí
15 % uvûﬁilo, Ïe jejich obûÈ mohla zemﬁít
74 % odmítlo odpovûdnost za své jednání

Úvahy smûﬁují ke sdûlení:
V‰ichni obãané a vládní pﬁedstavitelé by se mûli zasazovat se o to, aby nedocházelo k válkám. Je tﬁeba uãinit
v‰echno, co je rozumné a moÏné, aby nedocházelo k válce, a to kvÛli zlu a nespravedlnostem, která pÛsobí.
Pokud válce nelze zabránit, musí se zváÏit podmínky, které ospravedlÀují oprávnûnou obranu vojenskou mocí.
Bûhem ozbrojen˘ch konfliktÛ stále platí mravní zákon. Akce vûdomû odporující mezinárodnímu právu a jeho
v‰eobecn˘m zásadám jsou zloãinem.
✼ SebevraÏda
Cíl: Dûti mají umût kriticky posoudit sebevraÏedné pokusy a znát nejdÛleÏitûj‰í zásady jednání s ãlovûkem, kter˘ chce
spáchat sebevraÏdu.
PomÛcky: pracovní listy

Taky má‰ nûkdy chuÈ se zabít?
Dûti si mohou pﬁeãíst z pracovních listÛ následující motivaãní texty:
Lenka
UÏ del‰í dobu mám chuÈ se zabít. V poslední dobû trpím psychick˘mi problémy a moje nejvût‰í touha je skoãit z okna
a mít od v‰eho pokoj. Nebaví mû skoro nic, Ïivot mû ‰tve a já nevím, jak dál. Neudûlám to jenom proto, Ïe mám rodiãe
a sourozence, které miluji.
Milá Lenko,
je to uÏ témûﬁ dvacet let, co jsem se pokusila o sebevraÏdu. Tenkrát se stal zázrak, protoÏe proti v‰em zákonitostem jsem
pﬁeÏila bez následkÛ. Nebyl to Ïádn˘ demonstrativní pokus, byla to tutovka. Taky jsem chtûla mít klid, cítila jsem se slabá
ãelit tomu v‰emu, co jsem proÏívala. Mûlo to pro mû velk˘ v˘znam, protoÏe jsem si uvûdomila, Ïe jestliÏe jsem pﬁeÏila,
znamená to, Ïe JSEM silná a dokáÏu v‰echno, co budu chtít. Trvalo to je‰tû mnoho let, co jsem musela pﬁekonávat svÛj
strach ze Ïivota, mÛj Ïivot byl hodnû tûÏk˘, ale já zdolávala jednu pﬁekáÏku za druhou. Ne, Ïe bych nemûla trable, moÏná
vût‰í neÏ ostatní, ale uvûdomila jsem si, Ïe záleÏí jen na mnû, jestli se budu cítit ‰Èastná nebo ne‰Èastná.
Petr
Poslední dobou o tom stále pﬁemyslím, o ãem ten Ïivot vlastnû vÛbec je. Mám deprese a nikdo mi nepomÛÏe, ani ti nejbliÏ‰í...
a to zraÀuje je‰tû víc... Nenávidím se! Nic v Ïivotû nedokáÏu, v‰echno podûlám... tak jako vãera... nedokáÏu se poﬁád o nûco
rvát, s nûãím bojovat... Ïivot mû nebaví... lidi jako já by se nemûli ani narodit... :-(
Mil˘ Petﬁe…

MÛÏeme dûti seznámit s následujícími údaji:
SebevraÏdy u nás tvoﬁí cca 1,5 % celkového poãtu úmrtí. V âR se roãnû stane kolem 1600 dokonan˘ch sebevraÏd s tím,
Ïe je zde mírná tendence ke sniÏování. Nedokonan˘ch sebevraÏd, tedy demonstraãních sebevraÏd a sebevraÏedn˘ch pokusÛ
je asi 5x více, neÏ sebevraÏd dokonan˘ch.
MuÏi konãí svÛj Ïivot sebevraÏdou 4–5 krát ãastûji neÏ Ïeny. V populaci podle vûku poãet sebevraÏd narÛstá a naprostého
vrcholu dosahuje kolem vûku 50 let.
Zhruba 60 % sebevrahÛ volí jako zpÛsob smrti obû‰ení, následuje zastﬁelení se, otrava a skok z v˘‰ky. Na tyto ãtyﬁi zpÛsoby
pﬁipadá asi 90 % v‰ech sebevraÏd.
Nejvíce sebevraÏd b˘vá kolem dubna, nejménû v prosinci. Nejvíce sebevraÏd se stane v pondûlí, nejménû v sobotu. Pokud
jde o vzdûlání, celá polovina sebevraÏd pﬁipadá na vyuãené jedince, následují lidé se základním vzdûláním, pak s úpln˘m
stﬁedním a nejménû sebevraÏd je ve vysoko‰kolsky vzdûlané populaci.
Co se t˘ká jednotliv˘ch státÛ, nejvíce sebevraÏd pﬁipadá na pﬁeváÏnû v˘chodní a severní státy (Litva, Rusko, Loty‰sko,
Estonsko, Maìarsko, Dánsko, Finsko, Japonsko, Ukrajina). Naopak ménû sebevraÏd je evidováno smûrem na jih a západ
(Portugalsko, ·panûlsko, Anglie, ¤ecko). Tyto rozdíly se vysvûtlují délkou sluneãního svitu a komfortností ekonomickospoleãensk˘ch pomûrÛ.
(podle www.suicidium.cz, 20. 6. 2009)

PostojÛ k sebevraÏdám a k sebevrahÛm existuje mnoho. Ve starém ¤ímû majetek sebevraha propadl, voják
byl za pokus o sebevraÏdu odsouzen k smrti. Pozitivismus a osvícenství pﬁinesly obhajobu práva
na rozhodnutí o vlastním Ïivotû a o vlastní smrti. Ve Velké Británii byla aÏ do roku 1961 sebevraÏda trestn˘m
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ãinem. V souãasné dobû se bere jako jistá odchylka od normy, eventuelnû projev nemoci (napﬁ. u deprese,
schizofrenie nebo závislosti). Je vnímána jako neÏádoucí jev.
Podle uãení církve sebevraÏda odporuje lásce k sobû, k druh˘m lidem a k Bohu. TûÏké psychické poruchy, úzkost
nebo nadmûrn˘ strach ze zkou‰ky, z utrpení nebo z muãení v‰ak odpovûdnost sebevraha za svÛj ãin zmen‰ují. Církev
vûﬁí, Ïe osoby, které se usmrtily, mÛÏe BÛh dovést ke spáse cestami, které zná jen on sám, a modlí se za nû.
SebevraÏda nebo obûÈ?
Pokud je to vhodné, mÛÏeme ve skupinû otevﬁít téma rozdílu mezi sebevraÏdou a obûtí a pﬁem˘‰let o tom,
jak svÛj Ïivot vûdomû ukonãili Jan Palach nebo Maxmilián Kolbe.
Jak (ne)jednat se sebevrahem
KdyÏ se vyskytnete poblíÏ nûkoho, kdo má sebevraÏedné úmysly na základû momentálního impulsu
(zkratkovitá sebevraÏda) nebo napﬁ. opilosti, dostupn˘mi prostﬁedky mu v jednání co nejrychleji zabraÀte.
Pozdûji vám nejspí‰ bude hodnû vdûãn˘. Jin˘ pﬁístup je tﬁeba zvolit u ãlovûka, kter˘ se k sebevraÏdû rozhodl
po podrobném uváÏení (bilanãní sebevraÏda).
Co dûlat:
– Zachovat klid.
– Zavolat pomoc – nejlépe policii nebo lékaﬁe.
– Navázat s dotyãn˘m kontakt a udrÏovat ho co nejdéle.
– Zaãít hovor na téma, které toho ãlovûka zajímá.
– Nechat ho co nejvíc mluvit a ptát se: „A co bylo dál?” „Co jste dûlal(a) potom, jak vám bylo?“
– PruÏnû reagovat napﬁ. na slova: „Nemyslete si, Ïe mi to rozmluvíte,“ odpovûdût: „To je v pohodû, jenom
si chci poslechnout vá‰ pﬁíbûh.“
– Projevovat pochopení napﬁ. „To vám opravdu muselo ublíÏit.” „To se vám nedivím.” „To bych snad
sám(sama) ani nevydrÏel(a).“ Apod.
Co nedûlat:
– Celou situaci dramatizovat.
– âlovûka od sebevraÏdy odrazovat napﬁ. slovy „Nedûlejte to.“ „Zase bude líp.“ „Ráno moudﬁej‰í veãera.“
– Moralizovat napﬁ. slovy „Îivot jste si nedal, nemÛÏete si ho vzít.“
– Bagatelizovat starosti dotyãného napﬁ. slovy „To není tak stra‰né, to já jsem…” „…a kvÛli tomu se chcete zabít?“
– Provokovat v˘ãitky svûdomí napﬁ. slovy „Co va‰e dûti/manÏelka/rodina? Hroznû jim ublíÏíte.”
– Povzbuzovat k dokonání sebevraÏdy.
Podle pﬁíkladu a uveden˘ch rad mohou dûti do pracovních listÛ „odepsat Petrovi na jeho e-mail“. Dopisy
si pak mohou dûti s respektováním souhlasu druhého pﬁeãíst.
3. Závûr
Ruce
Znamením jedineãnosti Ïivota ãlovûka jsou jeho ruce. MÛÏeme si je
prohlédnout, porovnat si jejich velikost, otisky prstÛ, tvary nehtÛ apod.
Pak kaÏd˘ svou dlaÀ obkreslí na barevn˘ papír, vystﬁihne, pﬁíp. z nich
dûti mohou vytvoﬁit koláÏ s nápisem „Nezabije‰.“
„Cesta mého Ïivota“
Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh daroval kaÏdému ãlovûku jeho jedineãnou
Ïivotní cestu, která u nûj zaãíná a v nûm konãí. Pomocí provázku
a v˘kladového materiálu vytvoﬁíme obraz své Ïivotní cesty a situací,
které v nûm byly jedineãné. Provázky by se mûly zaãínat u kaÏdého
a smûﬁovat ke stﬁedu. Je nutná krátká reflexe, kterou mÛÏeme zakonãit
modlitbou.
Jako hodnotu má Ïivot ãlovûka u Boha
PoloÏíme dûtem tuto otázku a vyzveme je, aby odpovûì na ni vyhledali v textech Î 139,13–16 nebo v Î 8,5–10.
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4. Zápis
Nadpis: Cena Ïivota (pﬁíp. podnadpis podle probíraného tématu)
Úvaha na téma: Jakou cenu má pro mû mÛj Ïivot/Co bych dal(a) za svÛj Ïivot.
Poznámky k uãivu, informace na téma Ïivot pﬁed narozením, pomoc pﬁi umírání apod.
Zápis: Nikdo nemÛÏe Ïádn˘m zpÛsobem dopustit zabití nevinné lidské bytosti, aÈ je to plod nebo zárodek,
dítû nebo dospûl˘, ãlovûk star˘, nemocn˘ nebo nevyléãitelnû umírající. Je to zloãin proti Ïivotu a proti lidstvu,
uráÏka lidské dÛstojnosti a poru‰ení zodpovûdnosti za svÛj Ïivot pﬁed Bohem, kter˘ mu jej dal. Jsme správci,
a ne vlastníky Ïivota.
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30. ·esté a deváté pﬁikázání: Touha po lásce

Téma setkání:
Touha je pro ãlovûka jednou z nejsilnûj‰ích motivací k jednání. Touha po lásce, pﬁijetí, bezpeãí se u dûtí
v tomto stáﬁí projevuje obzvlá‰È silnû. Téma ‰estého a devátého pﬁikázání se tedy vzhledem k vûku
dûtí neotevírá moralizováním a negativními formulacemi, ale citliv˘m posilováním schopnosti umût
sám milovat druhého ãlovûka zral˘m zpÛsobem, protoÏe základem touhy ãlovûka po lásce k ãlovûku
i k lásce k Bohu je jeho touha pﬁekroãit sama sebe. Láska není pﬁedstavena jako problém nalezení
vhodného partnera, ale porozumûní tomu, co to znamená milovat vãetnû odli‰ení stavu lásky od stavu
zamilovanosti.
Literatura:
BÛh je láska. Encyklika papeÏe Benedikta XVI.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – vztahy ve dvojici: kamarádství, pﬁátelství, láska, partnerské vztahy.
Cíle setkání:
Dûti mají na základû vlastní zku‰enosti rozli‰it rÛzné podoby touhy ãlovûka po pﬁekroãení sebe samého vãetnû
touhy po lásce.
Dûti mají v rámci touhy ãlovûka po lásce rozli‰it lásku mezi pﬁáteli, lásku rodiãovskou a lásku ve vztahu muÏe
a Ïeny, která má své rÛzné stupnû zralosti.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Stále dál a v˘‰
Cíl: Dûti mají umût specifikovat rÛzné touhy ãlovûka a zaﬁadit mezi nû také touhu po lásce.
PomÛcky: kniha Richarda Bacha Jonathan Livinstone Racek v ãe‰tinû, pﬁíp. v angliãtinû, fotografie z pracovních listÛ,
pﬁíp. dal‰í

Racek Jonathan
Pﬁeãteme si v uãebnici na s. 86 zkrácen˘ obsah knihy Richarda Bacha Jonathan Livingstone Racek.
V souvislosti s textem mohou dûti v rámci individuální práce:
– Opsat si do se‰itu vûtu, která se jim zdá nejdÛleÏitûj‰í.
– Pracovat s textem knihy v angliãtinû (http://lib.ru/RBACH/seagullengl.txt) a v ãe‰tinû. âást pﬁíbûhu, která
jim pﬁipadá nejdÛleÏitûj‰í, najít v ãeském vydání a nejdÛleÏitûj‰í vûtu pﬁepsat v originále do se‰itu.
– Napsat do se‰itu fiktivní dopis rackovi Jonathanovi a popsat v nûm, co jim jeho pﬁíbûh pﬁipomíná, co mu
závidí, v ãem mu rozumí, co by mu chtûli poradit, popﬁát apod.
Fotografie
Na vhodném místû rozloÏíme fotografie znázorÀující touhu ãlovûka po pﬁekroãení sv˘ch hranic. KaÏd˘ si
vybere jednu fotografii, pﬁíp. dûti vytvoﬁí skupinu u té, která je zaujala, a plní následující úkoly:
– Popisují, co je na fotografii zaujalo.
– Popisují, po ãem asi touÏí ãlovûk na fotografii.
– Hledají, co mají v‰echny fotografie spoleãného.
V‰echny fotografie jsou v˘razem touhy ãlovûka pﬁekroãit sebe sama. Tato touha mÛÏe mít rÛzné podoby,
napﬁ. touha po pﬁekonání pﬁekáÏky, touha vyrobit dokonalé dílo, touha po lásce, touha b˘t jako „dospûlí“,
touha b˘t nejlep‰í apod.
Kdy dostávám kﬁídla?
Dûti mohou diskutovat nebo do se‰itu napsat úvahu na téma: Kdy dostávám kﬁídla.
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V‰echny ãinnosti smûﬁují ke sdûlení, které je v první odstavci formulované v uãebnici na s. 88:
âlovûk „dostává kﬁídla“, kdyÏ je nad‰en˘, kdyÏ zpívá a tanãí, kdyÏ má své záliby, kdyÏ se baví s pﬁáteli a kdyÏ
se nespokojí s prÛmûrností. Bez tohoto nad‰ení bychom nedovedli vidût krásné vûci, pﬁekraãovat v‰ednost,
ani dojít k Bohu. Nejhlub‰í pﬁirozená kulturní touha ãlovûka je touha po kultuﬁe lásky a po spoleãenství –
odráÏí se v ní mnohdy podvûdomé hledání Boha.
2. Vlastní téma
✼ Milovat a b˘t milován
Cíl: Dûti mají pomocí literárních textÛ a fotografií ocenit hodnotu lásky jako základního Ïivotního principu.
PomÛcky: pracovní listy

Co ãekávám od svého pﬁítele/od své pﬁítelkynû?
Dûti mohou naformulovat, co oãekávají od druhé strany ve svém pﬁátelství.
Milovat znamená…
Na pracovním listû dûti najdou rÛzná pﬁísloví, v˘roky a citáty o lásce.
Pro lásku bych tﬁeba zemﬁel, pro Ïivot jsem se narodil. Vûﬁím, Ïe láska je silnûj‰í neÏ smrt. (R. Fulghum) Kapka lásky
je víc neÏ oceán rozumu. âlovûk nemusí vlastnit to, co miluje. Podstatné je, Ïe to milované Ïije. Lépe b˘t smutn˘
s láskou, neÏ vesel˘ bez ní. (Goethe) Láska je prsten a prsten nemá konce. Svûtu jsi moÏná jen jedinou osobou, ale
jediné osobû mÛÏe‰ b˘t cel˘ svût. Láska – odpou‰tí v‰echno, anebo nic. (Honoré de Balzac) Máme-li nûkoho rádi,
má na nás v‰echna práva, tedy i právo nás jiÏ nemilovat. Láska, to je ‰tûstí, které si dáváme navzájem. Teprve kdyÏ
jsme nalezli lásku, víme, co jsme v Ïivotû postrádali. Láska je jako snûhová vloãka. KdyÏ si myslí‰, Ïe ji pevnû drÏí‰,
roztaje. Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí, a pﬁesto po ní touÏíme. Láska je jako slza. Rodí se v oku a padá k srdci.
Láska je jako prales, do kterého kdyÏ nûkdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpût. Zamilovaní jsou blázni
a kaÏd˘ z nás zatouÏí b˘t nûkdy blázen. Miluj do hloubky a s vá‰ní, mÛÏe ti b˘t ublíÏeno, ale je to jedin˘ zpÛsob,
jak Ïít Ïivot naplno. Bát se lásky znamená bát se Ïivota a ti, kdo se Ïivota bojí, jsou ze tﬁí ãtvrtin mrtví. Milovat znamená
radovat se z cizího ‰tûstí. Láska nespoãívá v tom, Ïe se lidé na sebe dívají, ale Ïe hledí spoleãnû jedním smûrem. Je
zbyteãné brát za slovo ãlovûka, kter˘ je zamilovan˘, opil˘ nebo kandiduje ve volbách. B˘t nemilován je smÛla, ale
nemilovat, to je ne‰tûstí. Bylo-li ve svûtû skrze nûjakého ãlovûka trochu více lásky a dobroty, trochu více svûtla a pravdy,
mûl jeho Ïivot smysl! (A. Delp)

Dûti s touto nabídkou obecnû platn˘ch i individuálních zku‰eností mohou pracovat následujícím zpÛsobem:
– Sbírku doplnit o dal‰í nebo své oblíbené citáty.
– Sbírku doplnit fotografiemi nebo obrázky a zpracovat ji jako powerpointovou prezentaci.
– Vybrat si jednu vûtu, opsat ji na v˘kres nebo do se‰itÛ, vhodn˘m zpÛsobem ji kaligraficky nebo graficky
zpracovat a svÛj v˘tvor prezentovat.
– Zpracovat vybranou vûtu pomocí dostupného poãítaãového grafického programu.
– Nauãit se svou vûtu nazpamûÈ a pak ji prezentovat v rámci jednoduchého „literárního pásma“, nebo „chvilce
poesie“. Jednotlivé citáty prokládat hudbou, kterou si dûti samy vyberou.
Láska nebo láska?
V˘klad rozli‰ující následující pojmy:
Slovem láska se oznaãují ãasto velmi rozdílné vûci. Láska mÛÏe mít mnoho podob – láska k partnerovi, láska
dûtí k rodiãÛm, láska rodiãÛ k dûtem, pﬁátelská láska, ale také láska, která se nevztahuje k lidem, jako láska
ke zvíﬁatÛm, k pﬁírodû, k jídlu, ke sportu, ke spravedlnosti, k vlasti nebo obyãejné vyjádﬁení spokojenosti.
Lásky je schopn˘ ze v‰ech Ïiv˘ch tvorÛ na zemi jen ãlovûk.
Starovûká ﬁecká kultura a pozdûji i kﬁesÈanství uÏívá pro rozli‰ení rÛzn˘ch druhÛ lásky také tyto
termíny:
ﬁecky erós, latinsky amor – láska uspokojující, po nûãem touÏící, láska sexuální
ﬁecky filia – láska, kdy ãlovûk pﬁekraãuje hranice sebe smûrem k druhému, trvalé tíhnutí k milovanému
tj. vzájemná láska sesterská a bratrská
ﬁecky agapé, latinsky caritas – láska, kdy ãlovûk pﬁekraãuje hranice vlastního Ïivota, láska obûtující se
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Dûti si toho uãivo zapí‰í do se‰itÛ tak, Ïe si nakreslí tﬁi srdce v sobû
od nejmen‰ího do nejvût‰ího a pojmenují si je. Kolem nich mohou zapisovat
slova, která tento typ lásky charakterizují, napﬁ.
Erós: tûlo, vá‰eÀ, touha, napûtí apod.
Filia: pomoc, pozornost, spolupráce apod.
Agapé: odpovûdnost, dÛvûra, soucit, obûÈ apod.

Média o lásce
Dûti si mohou odhadem udûlat mal˘ prÛzkum, o jakém druhu lásky dnes
hovoﬁí urãitá média a v jaké míﬁe. Do se‰itu, na tabuli nebo na papír vytvoﬁíme následující tabulku:
erós

filia

agapé

televize
denní tisk
ãasopisy pro mladé
film
knihy
internet

Do jednotliv˘ch ãastí tabulky pak dûti mohou dûlat „ãerné teãky“ podle toho, jak moc dané médium podle jejich
názoru o tomto druhu lásky referuje. V rámci jednoho sloupce v‰ak mohou rozdûlit pouze deset „ãern˘ch teãek“.
Nástrojem lásky jako erós je pﬁedev‰ím sexualita. Je to soubor vlastností a jevÛ, které vypl˘vají z pohlavních
rozdílÛ. Nejsou to jenom anatomické rozdíly, ale také rozdíly v projevech chování a cítûní a rozdílné sociální
role. Sexualita patﬁí neoddûlitelnû k ãlovûku a není sama o sobû ani dobrá, ani ‰patná, ale mÛÏe b˘t dobrá
i ‰patná, podle toho, jak ãlovûk s touto svou vnitﬁní silou zachází. Jestli sebe nebo druhé uãiníme silou své
sexuality ‰Èastn˘mi, záleÏí velk˘m dílem pﬁedev‰ím na nás samotn˘ch.
Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe sexualita je jedineãné obdarování ãlovûka Bohem. Jeho úãelem je nejen plodit
potomstvo, ale také b˘t zdrojem radosti a potû‰ení a obohacením vztahu muÏe a Ïeny v biologické
i psychologické oblasti. Pokud ãlovûk svou sexualitu pﬁijme a uÏívá ji ve sluÏbû Ïivotu a lásky, naplÀuje podle
uãení církve ctnost ãistoty.
Jan Saudek, MuÏ s dítûtem
Na pracovním listû je reprodukce fotografie Jana Saudka. Je na ní do pÛl pasu nah˘ mlad˘ muÏ v dÏínech
drÏící v náruãí nahé dítû. Jednou rukou mu drÏí hlaviãku, druhou záda. Podle je‰tû embryonální polohy,
podle vlasÛ a zaÈaté pûstiãky se jedná o dítû, které se narodilo pﬁed nûkolika málo dny. Postava muÏe je
obklopena jemnou záﬁí. Fotografie byla vûdomû naaranÏována tak, aby vyniklo, jak se kÛÏe obou tvorÛ
vzájemnû dot˘ká, jak muÏ, zﬁejmû otec, své dítû zahﬁívá, chrání a jak patﬁí k sobû. Pohled dospûlého je
nasmûrován na jinou stranu neÏ pohled dítûte – dospûlí se dívají do minulosti, dûti do budoucnosti. Jedna
generace je stupnûm k Ïivotu generace dal‰í. Aby se to mohlo stát – je tﬁeba, aby se dítû narodilo nejen z tûla
matky, ale také zakou‰elo ochranu a péãi rodiãovské lásky, kterou pak bude umût pﬁedávat dál. Záﬁe
nad muÏskou postavou je „vycházejícím sluncem“ nové generace a „západem slunce“ generace star‰í. Dítû
vze‰lo z lásky dvou lidí, aby zakou‰elo jejich lásku, pak ji mohlo samo proÏívat tak, aby z ní mohla vzejít
dal‰í generace. V tomto smyslu je láska nekoneãná a z jejich plodÛ vyrÛstají nová pokolení lidí.
Podle popisu obrázku a jeho v˘znamu mohou dûti:
– Podle gest, jak˘mi muÏ objímá dítû, odhadnout, co by mu mohl ﬁíkat.
– Napsat, jak˘mi slovy by mohl vyjádﬁit svou lásku k nûmu a radost z jeho narození.
– RozmnoÏenou ãernobílou fotografii nalepit na list papíru a kolem ní napsat „Pozdrav pro nového obyvatele
zemû“.
– Napsat dopis „dítûte z fotografie“ zaãínající slovy: „Dûkuji ti, Ïe jsem se narodil(a)…“ a vybrat si, komu
jej po‰lou – jestli obûma rodiãÛm, jen jednomu, nebo dopis adresují Bohu. Pak si mohou dûti rozmyslet,
komu ve skupinû jej dají, a aÏ se to stane, mohou své dopisy zalepit a zalepené nalepit do se‰itÛ.
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Bible o lásce
Dûti mohou pomocí konkordance nebo poãítaãového programu vyhledávat v Bibli texty pojednávající o lásce.
Napﬁ.
Starozákonní: Dt 6,4–5; Pís 2,7; Pís 8,6–7 atd.
Novozákonní: Mk 12,29–31; 1 Kor 13,1–8 a 13; J 3,16; 1 J 4,7–12; Mt 5,43–44 a 46; Mt 25,34–36 a 40 atd.
Dûti mohou rozli‰ovat, o kterém typu lásky text vypovídá. Jejich zobecnûním bychom mûli dojít
k následujícímu závûru:
Láska je základní charakteristikou vztahu Boha k ãlovûku a ãlovûka k Bohu. Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe
BÛh k ãlovûku projevil takovou lásku, Ïe se sám ãlovûkem stal a pro nás zemﬁel – poloÏil za nás Ïivot,
podobnû jako ãlovûk dá nebo je odhodlan˘ dát vlastní Ïivot za ãlovûka, kterého miluje. JeÏí‰ je nejvût‰ím
uskuteãnûním BoÏí lásky. KﬁesÈan je pozván uskuteãÀovat podle pﬁíkladu JeÏí‰e Krista tuto dokonalou
lásku ve svém Ïivotû, protoÏe láska je projevem Boha, kter˘ je Láska. UskuteãÀování lásky zviditelÀuje
ve svûtû BoÏí lásku.
✼ Ona a on, nebo on a ona?
Cíl: Dûti mají umût odli‰it zamilovanost od partnerství a pojmenovat svá oãekávání.
PomÛcky: pracovní listy

Jak˘ by mûl b˘t? Jaká by mûla b˘t?
Dûti mohou napsat, co oãekávají od svého ideálního pﬁítele nebo pﬁítelkynû. Vlastnosti zaznamenávají pokud moÏno
pﬁehlednû do sloupcÛ, aby je potom mohly seﬁadit podle dÛleÏitosti.
Napﬁ. Oãekávám ãestnost, abych si s ním mohla o v‰em povídat, aby umûl poradit, aby nepomlouvala za zády apod.
Jako pﬁíklad v˘ãtu dÛleÏit˘ch vlastností pﬁátelství mÛÏeme dûti na konci nebo na zaãátku seznámit s následujícím
textem:
Nechci b˘t tvá koﬁist, ani tvÛj amulet. Chci, abys mûl svou samostatnost, své mínûní, svÛj úsudek, své city. Chci od tebe
odpovûì, ne ozvûnu. Nechci nad tebou panovat, nebo b˘t na tobû závislá.

Opravdové pﬁátelství je vzácné, tak jako kaÏdou hodnotu je tﬁeba jej objevit, ochraÀovat a Ïivit. Pﬁátelství
vyÏaduje vÛli, ãas, trpûlivost a citlivost, ale v‰echno úsilí, jakkoliv velké, stojí za to, protoÏe opravdov˘ pﬁítel
s námi nesdílí pouze ‰tûstí a úspûchy, n˘brÏ pﬁedev‰ím na‰e bolesti a zklamání. Pﬁátelství je pﬁedstupnûm lásky.
…a od té doby hledá jedna polovina druhou
PlatónÛv pﬁíbûh je mytick˘m vyprávûním vysvûtlujícím sílu pﬁitaÏlivosti mezi pohlavími.
Bohové stvoﬁili ãlovûka nejprve jako kouli, která mûla ãtyﬁi ruce a ãtyﬁi nohy. Lidé byli ‰Èastní, pevní a dokonalí. Bohové
dostali strach, Ïe by mohli b˘t silnûj‰í neÏ oni. Vzali tedy meã a ãlovûka pﬁeÈali na poloviny. Od té doby chodí lidé po svûtû
a jedna polovina hledá druhou.
(Z díla filosofa Platóna)

Není náhoda, Ïe „dokonal˘ ãlovûk“ v tomto obrazném pﬁíbûhu má tvar koule, která nemá zaãátek ani konec.
Ve vzájemném hledání této dokonalosti je vyjádﬁena touha
po lásce, kterou má ãlovûk hluboko ve svém nitru, a také
zku‰enost, Ïe kdyÏ se dva lidé, kteﬁí patﬁí k sobû, najdou, dá jim
jejich láska sílu a pﬁinese jim ‰tûstí, svobodu a nezávislost.
Dûti mohou:
– Pﬁíbûh pﬁevyprávût vlastními slovy a vysvûtlit jej.
– Pﬁíbûh znázornit jako koláÏ – do tvaru koule lepí na jednu
stranu tváﬁe Ïen, na druhou muÏÛ, pﬁíp. vytvoﬁit jednu tváﬁ
tak, aby jedna její polovina byla Ïenská nebo muÏská
a druhá dokreslená.
Kráska a zvíﬁe
Pohádkov˘ motiv „krásky a zvíﬁete“, pﬁíp. „Ïabky královny“, kde se popisuje promûna zvíﬁete v lidskou bytost
v oãích druhého ãlovûka, kdyÏ na nûho pohlíÏí oãima lásky, je nejstar‰ím pohádkov˘m motivem na svûtû.
Zachycuje proces cesty k dospûlosti, kter˘ platí bez ohledu na ãas a místo.
MÛÏeme si pﬁeãíst zkrácen˘ text pohádky v uãebnici na s. 90. Dûti mohou text rozdûlit na jednotlivé úseky
a diskutovat o otázkách, které je v této souvislosti napadají.
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Co si asi pﬁejí?
Na pracovním listu najdou dûti tﬁi fotografie partnerÛ v rÛzn˘ch Ïivotních obdobích. Dûti mohou pﬁem˘‰let,
pﬁíp. psát úvahy na otázky:
– Co uÏ spolu asi proÏili? Co si pﬁejí, aby spolu je‰tû proÏili?
Dûti dokonãují vûty: „Vzpomíná‰ si, jak…“ „Tû‰ím se, aÏ…“
– Co by mohli ﬁíkat jeden druhému?
Dûti dokonãují vûtu: „Jsi pro mne…“
– Co by mohli ﬁíkat oba spoleãnû ostatním lidem?
Dûti dokonãují vûtu: „Jsme…“
Touhu pﬁekroãit sami sebe proÏíváme nejsilnûji, kdyÏ nûkoho milujeme. Chtûli bychom b˘t zcela blízko
milované osoby – pohledy, slovy, tûlem. Touha po Ïivotû ve dvou je vloÏena hluboko do srdce ãlovûka. Teprve
s druh˘m partnerem se ãlovûk cítí b˘t cel˘.
Peãeme dort lásky
Pracujeme v men‰ích skupinách. KaÏdá na vût‰í list papíru nakreslí kruh,
kter˘ bude pﬁedstavovat obraz dortu. „Dort“ mohou dûti krájet na díly
a kaÏd˘ díl pojmenovat tak, aby pﬁedstavoval podle jejich mínûní
dÛleÏitou ãást vztahu muÏe a Ïeny. Velikost a barva jednotliv˘ch dílÛ
mÛÏe vyjadﬁovat dÛleÏitost, jakou dûti této vlastnosti pﬁikládají.
Napﬁ. „Dort lásky“ se mÛÏe skládat z dÛvûry, ohleduplnosti, stejn˘ch
zájmÛ apod.
Kytice nûÏností
Do obrazu kytice na pracovním listu mohou dûti vepisovat jednotlivé názvy „kvûtin“, tj. odpovûdí na otázku:
Jak˘mi zpÛsoby si mohou dva lidé projevovat lásku? Kytice tak mÛÏe b˘t uvázána z kvûtin:
Napﬁ. drÏení za ruku, polibek, ohleduplnost, pomoc, povzbuzení, trpûlivost, sex, pochvala, uvaﬁení jídla,
pozvání do kina apod.
Váhy já – ty
Dûti do se‰itu nakreslí jednoduch˘m zpÛsobem váhy, jednu jejich stranu oznaãí jako „já“, druhou jako „ty“
a pod nû zapisují skuteãnosti, které zpÛsobují, Ïe se váhy vychylují.
– Váhy se vychylují na stranu „ty“, kdyÏ…
„Já“ vyjdu „ti“ vstﬁíc v názorech, potﬁebách, pﬁáních. Takové jednání
se naz˘vá altruismus.
– Váhy se vychylují na stranu „já“, kdyÏ…
„Ty“ bere ohled na „mne“ a vychází „mi“ vstﬁíc v m˘ch pﬁáních
a potﬁebách. Takové jednání se naz˘vá egoismus.
– Váhy jsou v rovnováze, kdyÏ…
„Já“ a „ty“ si navzájem vycházíme vstﬁíc a dohodneme se na nûãem,
co vyhovuje „nám obûma“.
V kaÏdém vztahu se obvykle stﬁídá altruistické i egoistické jednání. Vztah se v‰ak stává obtíÏn˘m, vysilujícím
a nezdrav˘m ve chvíli, kdy jedno jednání „pﬁevaÏuje“.
Láska v básních a písních
MÛÏeme také pracovat s ukázkou básnû rakouského básníka Ericha Frieda (1921–1988):
Je to…
Je to nesmysl, ﬁíká Rozum.
Je to tím, ãím to je, ﬁíká Láska.
Je to ne‰tûstí, ﬁíká Vypoãítavost.
Je to nic neÏ bolest, ﬁíká Strach.
Je to beznadûjné, ﬁíká Úsudek.

Je to tím, ãím to je, ﬁíká Láska.
Je to k smíchu, ﬁíká P˘cha.
Je to lehkomyslné, ﬁíká Prozíravost.
Je to nemoÏné, ﬁíká Zku‰enost.
Je to tím, ãím to je, ﬁíká Láska.

Dûti mohou o v˘znamu básnû diskutovat, pﬁíp. vyhledávat jiné básnû a písnû, jejichÏ texty podle jejich názoru
vystihují také jejich názor na lásku.
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Exit 316
V rámci cyklu Exit 316 byl âeskou televizí 12. 7. 2009 odvysílán díl „Láska“. Najdete je v archivu âeské
televize na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/306298380190002-exit-316/
Mladí lidé odpovídají na otázky, co je to pro nû láska a do ãeho jsou „blázni“, a hovoﬁí o zku‰enostech dûtí
se sv˘mi rodiãi, kteﬁí proÏívají sloÏité vztahy a jak se to v jejich Ïivotû odráÏí, nebo o sv˘ch setkáních
s budoucím partnerem.
Cesta lásky k lásce
Na pracovním listu najdou dûti „pût schodÛ k lásce“, kter˘mi je zachycen proces
dozrávání a prohlubování lásky od zamilovanosti k dlouhodobému vztahu.
Jednotlivé stupnû jsou: první dojem – seznámení se – vzájemné poznávání – bytí
spolu – dlouhodob˘ vztah
Jednotlivé v˘razy jsou: Jít si na nervy. Dlouhé rozhovory. DrÏení se za ruku.
Objímání se. Kompromis. DobrodruÏství. DÛvûra. Egoismus. Sebeláska. Líbání
se. Hádky. Dot˘kání se tam, kde uÏ je to pro jiné lidi tabu. Odpor k negativním
vlastnostem druhého. Pﬁijetí negativních vlastností druhého. Povrchnost.
Odlouãení. KdyÏ tû nevidím, myslím na tebe.
Dûti si mohou jednotlivá hesla napsaná na lístcích odstﬁihnout a poloÏit nebo
nalepit je na ty stupnû, kam si myslí, Ïe patﬁí.
âinnosti smûﬁují ke sdûlení:
Schopnost milovat druhého má své stupnû zrání. Zamilovanost mÛÏe pﬁedcházet dal‰ímu stupni zralosti, ale
není s ním totoÏn˘. Na druhou stranu je potﬁeba se zamilovat, aby ãlovûk mohl milovat. KdyÏ zamilovanost
odezní, není to konec lásky, ale její prohloubení. Je to v˘zva k dal‰í cestû.
K opravdové lásce náleÏí starost o Ïivot a rÛst toho, koho milujeme, zodpovûdnost, respekt, tj. uznání
individuality druhého a snaha, aby se mohl rozvíjet, realistick˘ obraz o jeho povaze, schopnostech
a pﬁáních.
3. Závûr
Pokud je to vhodné, modlitbou zavr‰íme téma, kterému se dûti aktuálnû vûnovaly.
4. Zápis
Nadpis: ·esté a deváté pﬁikázání: Touha po lásce
Dûti mohou nadpis dotvoﬁit symboly lásky.
Záznamy zvolen˘ch témat, citát nebo biblick˘ citát
o lásce apod.
Zápis: Láska je… základní princip Ïivota, dar,
mnohotvárná, nezachytitelná
Láska není… závislost, manipulace, pouh˘ sex
Láska je základní charakteristikou vztahu Boha
k ãlovûku a ãlovûka k Bohu. BÛh k ãlovûku projevil
takovou lásku, Ïe se sám ãlovûkem stal a pro nás
zemﬁel. KﬁesÈan je pozván uskuteãÀovat podle
pﬁíkladu JeÏí‰e Krista tuto lásku ve svém Ïivotû,
protoÏe láska je projevem Boha. BÛh je láska.
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31. ·esté a deváté pﬁikázání: Zrozeni k lásce

Téma setkání:
Pﬁedchozí uãivo t˘kající se ‰estého a devátého pﬁikázání se prohlubuje tím, Ïe se otevírají témata jako jak
Ïít lásku v konkrétních formách souÏití dvou lidí, svátost manÏelství, manÏelská vûrnost a rozluka. Dûti mají
b˘t zcitlivûny k tomu vnímat nárok vûrnosti v kontextu reality vztahu vlastních rodiãÛ a vlastních vizí
o partnerském Ïivotû. U problémÛ t˘kajících se rozvodu, oddûlení manÏelÛ, pﬁíp. zneplatnûní církevního
sÀatku je zdÛraznûno, Ïe tito lidé nejsou vylouãeni ze spoleãenství církve, ba právû naopak je jim vûnována
zvlá‰tní citlivá pozornost. V souvislosti s ‰est˘m pﬁikázáním se nabízí také téma homosexuálního souÏití
a registrovaného partnerství. Toto téma v‰ak doporuãujeme vzhledem ke vûku dûtí otevírat pouze v pﬁípadû,
Ïe iniciativa vzejde pﬁímo ze skupiny. Pokud mají dûti potﬁebu zab˘vat se tímto tématem podrobnûji,
odkazujeme na KKC §1604–§2364 a pﬁíslu‰nou odbornou literaturu.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – vztahy ve dvojici: kamarádství, pﬁátelství, láska, partnerské vztahy,
manÏelství a rodiãovství.
Cíle setkání:
Dûti mají popsat rÛzné formy souÏití lidí a specifikovat kﬁesÈansk˘ pohled na manÏelství, podle nûhoÏ je
manÏelství v˘luãn˘ a nerozluãiteln˘ svazek muÏe a Ïeny, kter˘ je obrazem definitivní a neodvolatelné lásky
Boha k ãlovûku.
Dûti mají umût popsat prÛbûh svatebního obﬁadu v ﬁímskokatolické liturgii s vûdomím, Ïe vedle nûj existuje
velké mnoÏství regionálnû odli‰en˘ch svatebních zvykÛ vãetnû naprosto rÛzn˘ch obﬁadÛ a rituálÛ jin˘ch
svûtov˘ch náboÏenství.
Dûti mají zaujmout pozorn˘ postoj ke skuteãnosti, Ïe láska je umûní, kterému se musíme uãit, a mají ocenit
manÏelskou vûrnost.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Îít lásku, ale jak?
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit skuteãnost, Ïe existují rÛzné formy souÏití lidí, ale Ïe manÏelství je pro kﬁesÈany v˘luãn˘
a nerozluãiteln˘ svazek muÏe a Ïeny, kter˘ je obrazem definitivní a neodvolatelné lásky Boha k ãlovûku. Mají vÛãi této
skuteãnosti zaujmout postoj otevﬁenosti a zájmu.
PomÛcky: pracovní listy, ‰átky a dekoraãní materiál, kartiãky a fixy

Rodina
Pomocí provázkÛ rÛzn˘ch barev, pﬁíp. drobného dekoraãního
materiálu, se kaÏdé dítû pokusí znázornit vztahy v rodinû,
ve které Ïije. Provázek bude zástupcem jednoho jejího ãlena
vãetnû jeho a poloha a tvar provázkÛ budou vypovídat
o vztazích. Podobn˘m zpÛsobem pak mohou znázornit také
rodinu, kterou by chtûli nûkdy zaloÏit.
Îít lásku
Na kartiãky napí‰eme témata: zamilovanost, „chodíme spolu“,
svatba, manÏelství, rodiãovství apod. Jednu nebo dvû kartiãky
necháme prázdné, aby si dûti mohly samy dopsat jiné téma svého zájmu t˘kající se probíraného tématu,
napﬁ. rozvod, celibát, homosexualita apod. Kartiãky rozloÏíme na vhodné místo a dûti u nich vytvoﬁí skupiny
podle toho, které téma je zajímá.
– Na dané téma pak mohou spoleãnû vytvoﬁit obraz z dekoraãního materiálu.
– Vytvoﬁit seznam v‰ech „pro a proti“ a diskutovat o nich.
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âí je to zvonek?
Jména na zvoncích u dveﬁí dnes hodnû vypovídají o lidech a o tom, jak spolu bydlí. Na pracovním listu najdou
dûti pﬁíklady jmen na zvoncích a mohou pﬁem˘‰let:
– V jakém vztahu jsou lidé, kteﬁí spolu bydlí?
– Jaká je to forma souÏití?
Napﬁ. osamûlá Ïena/vdova, nerodinná domácnost/studentky bydlí v jednom bytû místo na kolejích,
registrované partnerství/homosexualita, neúplná rodina, manÏelé/z nich jeden uzavﬁel manÏelství podruhé,
úplná rodina, nesezdané souÏití/druh a druÏka, celibát/knûz, „singl“.
– Dûti mohou ve skupinách charakterizovat jednotlivé osoby, popsat, jak si myslí, Ïe vypadají, jaké mají
zájmy a jak pﬁedpokládají, Ïe je jejich byt zaﬁízen˘.
– Dûti se pokusí formulovat jim pﬁání, které zaãíná slovy: „Lidem, kteﬁí tady Ïijí, pﬁejeme…“ „âlovûku,
kter˘ tady Ïije, pﬁejeme…“
– Dobré pﬁání je základ pro poÏehnání. Dûti mohou svá pﬁání pﬁeformulovat jako modlitbu za danou rodinu
nebo ãlovûka. Napﬁ. „Dobr˘ BoÏe, pomáhej jim, aÈ…“ „Dej jim odvahu, aby…“ „StÛj pﬁi nich, kdyÏ…“
âinnosti smûﬁují ke sdûlení:
Lidé spolu Ïijí v rÛzn˘ch formách souÏití a rodinného souÏití. Nûkteré z nich jsou tradiãní, jiné naz˘vá
na‰e spoleãnost jako alternativní. Pro kﬁesÈany je nejzákladnûj‰í formou souÏití muÏe a Ïeny manÏelství,
jehoÏ cílem je blaho sam˘ch manÏelÛ a pﬁedávání Ïivota. ManÏelské svazky mezi pokﬁtûn˘mi jsou posvûceny
svátostí.
2. Vlastní téma
✼ KdyÏ si dva lidé dÛvûﬁují
Cíl: Dûti mají umût popsat prÛbûh svatebního obﬁadu v ﬁímskokatolické liturgii s vûdomím, Ïe vedle nûj existuje velké
mnoÏství regionálnû odli‰en˘ch svatebních zvykÛ vãetnû naprosto rÛzn˘ch obﬁadÛ a rituálÛ jin˘ch svûtov˘ch náboÏenství.
PomÛcky: pracovní listy, arch papíru, lepidlo, v˘tvarné potﬁeby, poãítaã s pﬁipojením na internet, prsten, liturgické texty
„Svatební obﬁady“

Marc Chagall, PíseÀ písní
Obraz si prohlédneme, necháme dûti vyslovit jejich postﬁehy a rozkryjeme jeho v˘znam:
Na obraze je novomanÏelsk˘ pár letící na okﬁídleném koni. Pohybují se mezi nebem a zemí v linii obrazu zprava doleva,
protoÏe láska ru‰í hranice obou svûtÛ. V tomto „novém nebi“ dostávají na zemi protiklady muÏe – obraz vûÏe – a Ïeny –
obraz kruhu – nov˘ v˘znam.
Svûtlo lásky novomanÏelÛ je sluncem nad krajinou. Lidé se pod tímto sluncem radují, tancují, slaví, zpívají, ãtou Tóru,
rodí dûti. Andûlé se k tomuto chvalozpûvu lásky pﬁipojují. KÛÀ s manÏelsk˘m párem vytváﬁí kvût otevﬁen˘ k novému Ïivotu
a svou barevností, plností, bohatostí a plodností odkazuje na ráj – zahradu Ïivota.
âervená barva je barva lásky, modrá je barva nebe a pravdy. Koruna je znamením krále a císaﬁe. KÛÀ ujíÏdûjící do dáli
je nejen znamením volnosti, krásy a radosti a budoucnosti, ale v ikonografické tradici také prostﬁedníkem umoÏÀujícím
pﬁechod mezi v‰ednodenní realitou a posvátnem. U Platóna je kÛÀ znamením pro lidsk˘ cit – kÛÀ bez oje je obrazem
pudÛ, zapﬁaÏen˘ kÛÀ odkazuje na u‰lechtilé city a vÛli. V kﬁesÈanské tradici odkazuje kÛÀ k události Nanebevzetí a k osobû
Ducha Svatého. V knize Zjevení (Zj 19,11–14) sedí na bílém koni Kristus.

Po spoleãném rozkrytí v˘znamu obrazu mohou dûti:
– Obraz poloÏit na vût‰í list papíru a domalovat jej.
– Obraz poloÏit na zem na ‰átek vhodné barvy
a dotvoﬁit jej v˘kladov˘m materiálem.
– Vystﬁihnout si z obrazu detail, zvût‰it jej na kopírce
a zv˘raznit jej jinou vhodnou barvou.
– Nalepit obraz na arch papíru a kolem nûj lepit
svatební fotografie rÛzn˘ch lidí z rÛzn˘ch dob
minulého století, které si dûti vyhledají na
internetu.
– Nalepit obraz na arch papíru a kolem nûj lepit obrazy zamilovan˘ch, jak je zachytily rÛzné umûlecké slohy
v dûjinách vyhledané na internetu.
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Prsten
UkáÏeme dûtem snubní prsten. Dûti jej mohou jeden druhému podávat a ﬁíkat pﬁitom, jak˘ je nebo co jim
pﬁipomíná. Napﬁ. Je zlat˘, vzácn˘, takov˘ má babiãka, takov˘ bych nechtûl, nemá zaãátek ani konec, oznaãuje,
spoutává apod. Pak spoleãnû pﬁem˘‰líme, proã je znamením manÏelské lásky a vûrnosti právû prsten a na co jeho
vlastnosti v manÏelství odkazují. Napﬁ. Na manÏelství je vzácné, Ïe se dva lidé na‰li. Láska je „bez zaãátku
a bez konce“ stejnû jako kruh. Dûti mohou do se‰itu prsten nakreslit a do stﬁedu zaznamenávat jeho vlastnosti.
Liturgické texty
Pﬁeãteme si, nejlépe kaÏd˘ sám potichu pro sebe, liturgické texty z obﬁadu slavení svátosti manÏelství, zejména
otázky na Ïenicha a nevûstu, Ïehnání a odevzdání prstenÛ, manÏelsk˘ slib, potvrzení slibu knûzem a svatební
poÏehnání.
– Jak na vás text zapÛsobil? Jak˘ z nûj máte dojem? Líbí se vám? Co vás napadlo, kdyÏ jste jej pﬁeãetli?
– Z jak˘ch ãástí se svatební obﬁad skládá?
– Na jaké otázky odpovídají Ïenich a nevûsta „ano“?
– Jak pﬁesnû zní manÏelsk˘ slib?
– Jak˘m gestem potvrzuje knûz uzavﬁení manÏelství?
– Jak rozumût tomu, Ïe manÏelství je podle uãení církve v˘luãné a trvalé?
Podle uãení církve je manÏelství obrazem lásky Boha k lidem. BÛh sám zpeãeÈuje souhlas, kter˘m se manÏelé
sobû navzájem dávají a pﬁijímají. ManÏelská láska se tak stává úãastí na lásce BoÏí.
Svatební zvyky
Dûti z vlastní zku‰enosti popisují a v literatuﬁe nebo na internetu vyhledávají rÛzné svatební zvyky a jejich
regionální, pﬁíp. historické zvlá‰tnosti.
Napﬁ. Bílé svatební ‰aty, závoj, svatební kvûtina, starosvat, kter˘ zve hosty na svatbu, pﬁíp. se stará o zábavu,
„fale‰ná nevûsta“, proskakování kruhem, rozbíjení talíﬁÛ, svatební dary, únos nevûsty, pﬁenesení nevûsty
pﬁes práh apod.
MÛÏeme pﬁem˘‰let, zda se dá svatební zvyk nûjak zdÛvodnit, nebo vysvûtlit jeho pÛvod, napﬁ. bílé ‰aty odkazují
na symboliku bílé barvy, rozbíjení ãí‰e u ÎidÛ se dûje na znamení smutku po zboﬁení jeruzalémského chrámu,
v jin˘ch kulturách existuje systém smluv a „protihodnot“ atd.
Projekt: Svatební den vãera a dnes
V souvislosti s tématem mohou dûti poprosit své rodiãe, pﬁíp. prarodiãe nebo pﬁátele o popis prÛbûhu jejich
svatebního dne. Dûti mohou rozhovor zaznamenat, doplnit fotografiemi a pak s ním seznámit ostatní.
Porovnáváním v˘povûdí by mûlo b˘t patrné, jak se svatební zvyky bûhem generací mûní.
Projekt: Svatební den v rÛzn˘ch ãástech svûta
Podobn˘m zpÛsobem mohou jednotlivé skupiny dûtí vyhledat, jak probíhá svatební den v rÛzn˘ch ãástech
svûta, pﬁíp. u pﬁíslu‰níkÛ jin˘ch náboÏenství.
Jako zdroj informací mÛÏe slouÏit napﬁ. díl „Svatba a manÏelství“ seriálu Tomá‰e Halíka „Prolínání
svûtÛ“, kter˘ uvedla âeská televize 24. 9. 2006 a kter˘ najdete v archivu âeské televize na adrese
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/306298380050012-prolinani-svetu/
✼ ManÏelství a vûrnost
Cíl: Dûti mají zaujmout postoj otevﬁenosti k lásce jako duchovní hodnotû: Ïe láska je umûní, kterému se musíme uãit.
Mají ocenit manÏelskou vûrnost.
PomÛcky: pracovní listy

Království lásky
Na pracovním listu je mapa „Království lásky“. Smûrem zdola nahoru pﬁibliÏnû chronologicky zaznamenává
rÛzné úseky Ïivota, které spolu manÏelé proÏívají. Království se rozkládá od ﬁeky snÛ po oceán pokoje a moﬁe
zklamání a leÏí v nûm napﬁ. krajina mládí, les touhy, ﬁeka smíchu nebo „miminko“ prvních let manÏelství,
ale také jeskynû náﬁkÛ, kopec práce, planina hádek, manÏelství lidí stﬁedního vûku, aÏ po horu poÏehnání,
pou‰È beznadûje a most sebepﬁekonání. Z „mapy“ je zﬁetelné, Ïe manÏelství je spoleãná cesta radostmi
i starostmi Ïivota, na které je nejvût‰í hodnotou vûrnost a vytrvalost.
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Dûti mohou:
– Mapu vybarvit a oznaãit na ní hory, ﬁeky pou‰tû a údolí.
– Pﬁem˘‰let, jaké Ïivotní situace mohou lidé nacházející se v urãité ãásti „zemû“ proÏívat. Napﬁ. Údolí slz
mÛÏe b˘t neãekaná událost jako ztráta zamûstnání, úraz. Jezero radosti mÛÏe b˘t, kdyÏ dítû udûlá první
samostatné kroky. Apod.
– Dûti mohou pﬁem˘‰let, v jaké ãásti zemû se asi nacházejí jejich rodiãe, prarodiãe nebo pﬁátelé, kteﬁí Ïijí
v manÏelství a které znají.
✼ Rozvod
Cíl: Dûti mají uvádût do vztahu uãení církve o manÏelství jako nerozluãném svazku a odli‰nou realitu Ïivota. Mají
porozumût poÏadavku na zvlá‰tní a citlivou pozornost církve lidem v takové situaci.

Anketa – pro a proti
Dûti mohou mezi sebou, spoluÏáky ve ‰kole nebo spoluÏáky z jin˘ch tﬁíd, pﬁíp. mezi mlad˘mi lidmi/náhodn˘mi
chodci uspoﬁádat anketu na téma: Hlasujete pro manÏelství nebo proti manÏelství a proã? Vyhodnocení ankety
provedeme spoleãnû a dÛvody pro a proti shromáÏdíme.
MuÏi jsou z Marsu a Ïeny z Venu‰e
Znak ve slovû LOVE je kombinací biologick˘ch znamení pro muÏe a Ïenu. Spirála se ‰ipkou je astronomick˘m
znamením planety Mars a je znamením muÏe, spirála s kﬁíÏem dole je astronomick˘m znamením planety
Venu‰e a je znamením Ïeny. ¤íká se, Ïe rozdíly mezi pohlavími jsou tak veliké, Ïe muÏi jsou jako z Marsu
a Ïeny jako z Venu‰e – Ïe se mezi sebou domlouvají dva mimozem‰Èané, kteﬁí mnohdy pﬁikládají v˘znamÛm
slov naprosto odli‰né v˘znamy. Rozdíly a napûtí mezi pohlavími vyÏadují nesmírnou trpûlivost a zájem si
porozumût. Pﬁesto vyvolávají mnoho konfliktÛ v oblasti spoleãn˘ch zájmÛ, oãekávání, ale také pﬁedsudkÛ,
které jsme pﬁejali zejména v dûtství z rodinn˘ch stereotypÛ. Tyto odli‰nosti se mnohdy nedají vyﬁe‰it jinak
neÏ rozchodem.
V horní ãásti pracovního listu jsou vedle sebe dva sliby. Jeden formou inzerátu jednostrannû slibuje „spoleãné
nebe na zemi“, druh˘ je manÏelsk˘ slib, kter˘ obsahuje závazek lásky, úcty a vûrnosti. Pod nimi jsou údaje
o rozvodovosti a graf úhrnné rozvodovosti, tedy prÛmûrn˘ podíl manÏelství, která by se rozvedla, pokud by
rozvodovost v daném roce zÛstala nemûnná po celou dobu trvání manÏelství.
ProtoÏe BÛh ãlovûka miluje definitivní a neodvolatelnou láskou, je také manÏelství podle uãení církve
nerozluãn˘m svazkem. Nastávají v‰ak situace, kdy se spoleãné souÏití manÏelÛ stává z nejrÛznûj‰ích pﬁíãin
prakticky nemoÏn˘m. V takov˘ch pﬁípadech se pﬁipou‰tí fyzické oddûlení manÏelÛ a ukonãení spoleãného
bydlení, ale pﬁesto manÏelé nepﬁestávají b˘t pﬁed Bohem manÏelem a manÏelkou a nemají moÏnost uzavﬁít
nov˘ svazek. JestliÏe se takto rozlouãení manÏelé civilnû rozvedli a uzavﬁeli nov˘ civilní sÀatek, je církevní
manÏelství pﬁesto stále platné. KdyÏ se to stane, není to v‰ak situace, kterou by mûl nûkdo z lidí právo
odsuzovat – církev a celé spoleãenství má projevovat vÛãi tûmto lidem pozornou starostlivost.
3. Závûr
I vytvoﬁil BÛh ãlovûka
Pﬁeãteme si z knihy Genesis 2,7 stvoﬁení ãlovûka z prachu zemû. Zopakujeme uãivo sedmého roãníku o m˘tech
a o stvoﬁení ãlovûka vãetnû vysvûtlení, Ïe hebrejské slovo „adam“ není v Ïádném pﬁípadû oznaãením
pro muÏe – prvního ãlovûka, ale jedná se o druhové oznaãení ãlovûka, v nûmÏ je zdÛraznûna souvislost se
zemí, z jejíhoÏ prachu byl vzat a kterou obdûlával. Z ãlovûka „adama“ stvoﬁil BÛh muÏe a Ïenu, ãímÏ vznikly
dvû podoby a souãasnû jedin˘ BoÏí obraz – muÏ a Ïena.
Dûti si mohou pomocí práce s hlínou vytvoﬁit obraz „adama“ – prvního ãlovûka a zachytit v nûm dokonalé
„splynutí muÏe a Ïeny“, propojení muÏsk˘ch a Ïensk˘ch prvkÛ. Dûti tak mohou vytvoﬁit napﬁ. hlavu se
dvûma obliãeji, nebo dva obliãeje vedle sebe, ruce s dvûma rÛzn˘mi gesty, nebo mohou zachytit abstraktnû
„princip adama“ a znázornit dvû rÛzné vûci, které do sebe dokonale zapadají jako napﬁ. zámek a klíã,
puzzle apod.
Modlitba
Dûti se mohou pokusit do se‰itu zformulovat modlitbu za svého budoucího partnera.
– 210 –

metodika8_blok_6

7.10.2009 17:30

Stránka 211

Pﬁijmout zodpovûdnost

4. Zápis
Nadpis: ·esté a deváté pﬁikázání: Zrozeni k lásce
Dûti mohou do se‰itu nakreslit prsten a do stﬁedu zaznamenávat jeho vlastnosti. Rozbor liturgick˘ch textÛ
vztahujících se ke svátosti manÏelství. Anketa pro a proti manÏelství. Modlitba za nastávajícího partnera.
Zápis: Lidé spolu Ïijí v rÛzn˘ch formách souÏití a rodinného souÏití. Pro kﬁesÈany je nejzákladnûj‰í formou
souÏití muÏe a Ïeny manÏelství. ManÏelské svazky mezi pokﬁtûn˘mi jsou posvûceny svátostí. ProtoÏe BÛh
ãlovûka miluje definitivní a neodvolatelnou láskou, je také manÏelství nerozluãn˘m svazkem.
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32. Sedmé a desáté pﬁikázání: Vlastnit a darovat

Téma setkání:
Setkání prohlubuje sedmé a desáté pﬁikázání pojmenováním napûtí mezi „mít“ a „b˘t“ s tím, Ïe b˘t svobodn˘
pro dávání znamená neb˘t závisl˘ na majetku. BÛh nám svûﬁuje majetek, abychom s ním dobﬁe zacházeli
a pomáhali potﬁebn˘m. BÛh dává kaÏdému jin˘ majetek ne proto, abychom dychtili po tom, co nemáme, ale
rozvíjeli to, co máme. Podle sociálního uãení církve jsou pozemská dobra urãena v‰em lidem. Proto by se
mûl „bohat˘“ ãlovûk, kter˘ uÏívá sv˘ch statkÛ, dívat na vûci právem drÏené nejen jako na své, ale téÏ jako
na spoleãné. (Pastorální konstituce o církvi v dne‰ním svûtû, ãl. 69) To znamená pﬁem˘‰let tak, aby mohly
b˘t nejen k jeho vlastnímu prospûchu, ale i k prospûchu druh˘ch. (Sk 20,35; Jk 2,15–17; KKC 2449)
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – hmotné a du‰evní vlastnictví a jejich ochrana.
Cíle setkání:
Dûti mají b˘t pﬁipraveny k tomu zaujmout takov˘ vztah k osobnímu majetku, kter˘ je nechá svobodn˘mi
a nezávisl˘mi.
Dûti mají umût vysvûtlit, Ïe se tento postoj t˘ká sedmého pﬁikázání a práva v‰ech lidí uÏívat bohatství zemû.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Mít úctu k majetku ãlovûka znamená mít úctu k nûmu samotnému
Cíl: Dûti mají b˘t otevﬁené vÛãi kﬁesÈansk˘m postojÛm k vûcem: váÏit si vûcí a brát ohled na vûci, které jsou cenné pro druhého.
PomÛcky: uãebnice, se‰it

Poãítá se jen láska
V uãebnici na s. 91 je následující pﬁíbûh:
Jak˘si boháã myslel i pﬁi umírání jen na to, na co myslel cel˘ Ïivot – na své peníze. Posledními silami sundal z ﬁetízku, kter˘
nosil na krku, klíãek, zak˘val na sluÏku, ukázal na truhlu vedle své postele a rozkázal, aby mu dali do rakve pytel zlaÈákÛ.
Pak zemﬁel, a kdyÏ pﬁi‰el do nebe, uvidûl dlouh˘ stÛl s nejlep‰ími lahÛdkami. „Povûz, co stojí ty chlebíãky s lososem?“
ptal se. „Kopûjku,“ znûla odpovûì. „A sardinky?“ „Také tolik.“ „A tahle pa‰tika?“ „V‰echno jednu kopûjku.“ Staﬁec se
usmíval. Levné, pomyslel si, bájeãnû levné! A vybral si pln˘ podnos lahÛdek. Ale kdyÏ chtûl zaplatit, prodavaã peníze
nepﬁijal. S politování potﬁásl hlavou a ﬁekl: „Starãe, málo ses v Ïivotû nauãil!“ „Jak to?“ zabruãel staﬁec. „Moje peníze
nejsou dost dobré?“ Ale usly‰el odpovûì: „Tady bereme jen takové peníze, které nûkdo daroval.“

Pﬁíbûh pﬁeãteme a dûti mohou pﬁem˘‰let, pﬁíp. zapisovat do se‰itu, co v‰echno mÛÏeme dávat kromû penûz.
Napﬁ. úsmûv, slovo, dÛvûru apod.
„B˘t“ a „mít“
Vyzveme dûti, aby udûlaly v se‰itu dva sloupce. Jeden nadepsaly „mít“, druh˘ „b˘t“ a zapisovaly do sloupcÛ:
„Já mám…“ a „Já jsem…“
– MÛÏeme diskutovat o tom, kdy mít pﬁispívá k „b˘t“ a toto „b˘t“ podporuje.
– MÛÏeme diskutovat ale také o tom, kdy „mít“ je pﬁekáÏkou pro „b˘t“.
„Mít“ neznamená „b˘t“. I kdyby ãlovûk nemûl nic, zÛstane on sám o sobû, a to je obrovská hodnota.
Moje nejoblíbenûj‰í pﬁedmûty
Dáme dûtem za úkol udûlat si seznam tﬁinácti pﬁedmûtÛ, které by si chtûli nechat. MÛÏeme úkol uvést
motivaãním pﬁíbûhem: Tﬁináct vûcí na pust˘ ostrov. Tﬁináct vûcí, kdyÏ utíkám pﬁed povodní nebo pﬁed epidemií.
Apod.
Pak pﬁedmûty odkládáme, aby se zachránilo je‰tû více lidí – odkládáme nejprve tﬁi, pak sedm, pak je‰tû dva
pﬁedmûty. AÏ kaÏdému v jeho seznamu zbude jen jedna vûc, mÛÏeme hovoﬁit o následujících otázkách:
– Kter˘ pﬁedmût vám zÛstal jako poslední?
– Zkuste odhadnout, jakou finanãní cenu má pﬁedmût, kter˘ jste si nechali.
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– Zkuste najít co moÏná nejvíc dÛvodÛ, proã jste si
nechali právû tento pﬁedmût.
– Dala by se nalézt souvislost mezi finanãní hodnotou
toho pﬁedmûtu a dÛvodem, proã jste si ho nechali?
Nebo nûjaká jiná souvislost?
– Jak lehké nebo tûÏké vám pﬁipadalo odkládat
jednotlivé pﬁedmûty?
– Co ãlovûka mÛÏe tû‰it v situaci, kdy se zbavuje sv˘ch
vûcí? Co ãlovûka v takové situaci mÛÏe trápit?
– Má ãlovûk právo ponechat si svoje vûci, kdyÏ je
v sázce lidsk˘ Ïivot? Dûláte nûjak˘ rozdíl mezi situací
povodní a situací zemí Prvního a Tﬁetího svûta?
Peníze, nebo Ïivot!
Na pracovním listu najdou dûti „vtip“, kter˘ je má motivovat k napsání úvahy na téma „Peníze nebo Ïivot“.
Podobn˘m zpÛsobem mohou psát dal‰í úvahy na témata:
– Co dostávám a co sám/sama dávám.
– Radost z dostávání a ‰tûstí z rozdávání.
– Kdo dává, má víc ze Ïivota?
2. Vlastní téma
✼ KaÏd˘ se v‰ím co má, je „jen“ souãástí celku
Cíl: Dûti mají porozumût skuteãnosti, Ïe jsou souãástí celku, a mají b˘t pﬁipraveny zaujmout takov˘ vztah k osobnímu
majetku, kter˘ je nechá svobodn˘mi a nezávisl˘mi.
PomÛcky: pracovní listy

âím více penûz, tím vût‰í pocit ‰tûstí?
Dûti mohou vytvoﬁit graf, kde jednu stranu tvoﬁí rÛzné hodnoty t˘kající se materiální, ale také du‰evní
a duchovní stránky Ïivota. Druhou promûnnou pak tvoﬁí míra Ïivotní spokojenosti. Dûti se pokusí
odhadnout, jakou kvalitu Ïivota podle jejich názoru jednotlivé „stránky Ïivota“ pﬁiná‰ejí. Své odhady pak
mohou mezi sebou porovnávat, pﬁíp. se rozdûlit do skupin s podobn˘mi v˘sledky a diskutovat o tom, co je
k jejich odhadu vedlo.
Pak dûti mÛÏeme seznámit s v˘sledky následujícího v˘zkumu:
Adrian White z Univerzity v Leicesteru se rozhodl uspoﬁádat data více neÏ stovky dﬁívûj‰ích studií, v nichÏ odpovídalo pﬁes 80
000 obyvatel svûta na otázky t˘kající se pocitu Ïivotního ‰tûstí a spokojenosti, a pokou‰el se pﬁijít na to, na ãem pocit ‰tûstí závisí.
Vy‰lo mu, Ïe pocit Ïivotní spokojenosti je zpravidla nejvy‰‰í v zemích, které mají znaãn˘ hrub˘ domácí produkt na obyvatele,
vysokou dobu doÏití obyvatel a také systém vzdûlávání dostupn˘ pro vût‰inu obyvatelstva. To v‰e souvisí s penûzi. VÏdyÈ stﬁední
doba doÏití odráÏí kvalitu zdravotnictví – a kvalitní zdravotnictví je nákladné a totéÏ platí i pro financování ‰iroce pﬁístupného
‰kolství. Proto Adrian White vyvodil, Ïe spokojenost a Ïivotní ‰tûstí závisí na bohatství zemû, v níÏ ãlovûk Ïije. Na první pﬁíãce
Whiteova Ïebﬁíãku se umístilo Dánsko následované ·v˘carskem a Rakouskem. Naopak jako nejne‰Èastnûj‰í zemû svûta vy‰lo
Burundi pﬁedcházené Zimbabwe a KonÏskou demokratickou republikou. âesko skonãilo na 77. místû. Tedy lépe neÏ dal‰í zemû
ve stﬁedu Evropy – Polsko (99. místo), Maìarsko (107.) a Slovensko (129.)
Îebﬁíãek spokojenosti v‰ak nabízí i paradoxy. V soupisu ‰Èastn˘ch se napﬁ. Spojené státy dostaly aÏ na 23. místo, Nûmecko
na 35., Británie na 41., Francie na 62. a Rusko aÏ na 167. pﬁíãku. Také vy‰lo, Ïe obyvatelé severní Evropy jsou podle v˘zkumu
‰Èastní, ale pﬁesto páchají sebevraÏdy.
(Podle http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=233189)

Majetek a vlastnictví ãlovûka se, aÈ chce, nebo nechce, stává souãástí jeho Ïivota. âlovûk má moÏnost svÛj
Ïivot utváﬁet také prostﬁednictvím vûcí a majetku. Majetek máme uÏívat a mít z nûj radost. Lidé Ïijící v zemích
s vy‰‰ím hrub˘m domácím produktem, tedy lep‰í lékaﬁskou péãí a dostupnûj‰ím vzdûláním, jsou zdá se spí‰e
spokojenûj‰í, i kdyÏ se mezi nimi objevují zvlá‰tní v˘jimky.
Dûti mohou prozkoumat tabulku a mapu, kde jsou zaznamenány v˘sledky v˘zkumu, a vyhledat, co jim je‰tû
pﬁipadá zvlá‰tní.
Z psychologického hlediska je pocit ‰tûstí nûco jiného neÏ dlouhodob˘ pocit Ïivotní spokojenosti. ·Èastn˘
je ãlovûk, kdyÏ v Ïivotû dûlá nejlépe je‰tû spoleãnû s jin˘mi lidmi, se kter˘mi si rozumí, práci nebo vûc, která
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ho baví, pro kterou je nad‰en˘ a ve které vidí smysl. Bohatství zemû, ve které Ïije, a osobní majetek pak
pro tuto situaci vytváﬁí více pﬁíleÏitostí. Pﬁesvûdãení o tom, Ïe Ïivotní ‰tûstí závisí jen na penûzích, mÛÏe vést
k Ïivotním chybám jako je závislost na majetku, naivní víra v reklamy na zboÏí, které ‰tûstí slibují, zadluÏení
se, sobectví nebo lakomství.
Nejbohat‰í a nejchud‰í zemû
Na ãtrnáct kartiãek napí‰eme sedm nejchud‰ích a sedm nejbohat‰ích zemí svûta. Jsou to:
Nejchud‰í zemû: Mauretánie, Burkina Faso, Etiopie, Somálsko, Madagaskar, Niger, Zambie
Nejbohat‰í zemû: Nûmecko, Kanada, USA, Francie, Itálie, Japonsko, Velká Británie
Dvojice, trojice dostane sadu kartiãek a nejprve je roztﬁídí na dvû hromádky – sedm nejbohat‰ích a sedm
nejchud‰ích. Pak je mÛÏe zakreslit do pracovního listu, pﬁíp. kdyÏ neví, kde zemû leÏí, vyhledat její polohu na internetu,
nebo na velké ‰kolní mapû. Dûti mohou odhadnout odpovûì na otázku: Na jakém místû je âeská republika?
âR v roce 2006 byla 34. nejbohat‰í zemí svûta z celkového poãtu asi 195 nezávisl˘ch státÛ svûta.
Kolik toho sníme?
Na pracovním listu najdou dûti fotografie rodin u jídla, které potﬁebují na t˘den. Dûti je mohou porovnávat
a samy odhadovat, co je pﬁi porovnávání zaujalo, ãeho zvlá‰tního si v‰imly, pﬁíp. jak by to asi vysvûtlily.
Motivaãní otázky mohou b˘t následující:
– Na ãem asi závisí pﬁib˘vání nebo ub˘vání mnoÏství potravin?
– Na ãem asi závisí sloÏení potravin? Kde je více zeleniny a ovoce? NápojÛ?
– Jak je to s obaly potravin?
– Jak je to s v˘razem spokojenosti ve tváﬁích lidí? Závisí na mnoÏství a kvalitû potravin?
– Jak se mûní poãet lidí vzhledem k mnoÏství potravin?
Dal‰í údaje najdete v knize: Peter Menzel, Faith D’Aluisi Hungry Planet: What the World Eats
a na http://www.stacho.cz/co-se-sni-za-jeden-tyden/
Powerpoinotová prezentace je k dispozici na http://kpc-ostrava.archa.info/18.-hodnota-chleba.html
Kolik dnÛ zb˘vá do vyãerpání zásob ropy?
Zajímavé informace o „spoleãném majetku“ najdeme také na stránkách svûtové statistiky
http://www.worldometers.info/cz/
Dûti mohou spoãítat, kolik dnÛ zb˘vá k vyãerpání zásob uhlí, ropy a plynu, jaká je spotﬁeba potravin
na jednoho obyvatele zemûkoule, jaká je spotﬁeba cigaret, pﬁíp. drog na jednoho obyvatele zemûkoule a jiné
dal‰í zajímavé údaje.
Z údajÛ se dá pﬁibliÏnû vypoãítávat „velikost celosvûtového bohatství“ a rozpoãítat je „spravedlivû“
na jednotlivé lidi.
„Moje“ a „tvoje“
Dûti mohou psát úvahy na témata:
– Majetek a ‰tûstí?
– Kdybych mûl(a) sto miliónÛ…
– Kdybych nemûl(a) nic.
– KdyÏ má jeden víc neÏ druzí.
Porovnávání informací smûﬁuje ke sdûlení:
âlovûk, aÈ chce nebo nechce, je závisl˘ na osobním majetku, penûzích a bohatství zemû, ve které Ïije, a jeho
vlastnictví je souãástí spoleãného bohatství v‰ech obyvatel zemû. Právo na obÏivu a na pln˘ Ïivot náleÏí stejn˘m
zpÛsobem kaÏdému ãlovûku. Bohatství zemû je urãeno v‰em lidem, nejenom bohat˘m. Lidé tuto zku‰enost
vyjádﬁili vûtou: Nepokrade‰! AÈ vás neovládne majetek.
V Listinû základních práv a svobod se pí‰e:
âl. 1: KaÏd˘ má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo v‰ech vlastníkÛ má stejn˘ zákonn˘ obsah
a ochranu. Právo na dûdictví se zaruãuje.
âl. 3: Vlastnictví zavazuje. Nesmí b˘t zneuÏito na újmu práv druh˘ch nebo v rozporu se zákonem
chránûn˘m obecn˘mi zájmy. Jeho v˘kon nesmí po‰kozovat lidské zdraví, pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí
nad míru stanovenou zákonem.
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✼ Bohatství zemû je urãeno v‰em lidem
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit, Ïe právo uÏívat bohatství zemû mají v‰ichni lidé.
PomÛcky: pracovní listy

Spor o vlastnická práva v Latinské Americe
Z pracovního listu si dûti pﬁeãtou následující pﬁíbûhy:
Správce jednoho brazilského velkostatku objíÏdûl jednou neobdûlávané pozemky svého pána. Po cestû si v‰iml rodin, které
si na nich postavily chudobné chatrãe. Lidé ho úpûnlivû prosili: „Neﬁíkejte to svému pánovi! Potﬁebujeme jen pár ãtvereãních
metrÛ, abychom si na nich postavili chatrã a vypûstovali trochu zeleniny. VÏdyÈ vá‰ pán má tisíce ãtvereãních kilometrÛ,
které vlastní jako své pozemky. My jsme o ve‰ker˘ svÛj majetek pﬁi‰li. Na‰e chatrãe shoﬁely a nás vyhnali, aby mohl b˘t
ve mûstû postaven˘ nov˘ hotel. Jediné, v co mÛÏeme doufat, je, Ïe vláda koneãnû provede slibovanou reformu a pﬁizná
nám pÛdu, která nám právem náleÏí, abychom se vzmohli na malá hospodáﬁství.“ Správce vyslechl jejich náﬁky. Dozví-li se jeho pán o tûchto svévoln˘ch pﬁistûhovalcích, musí se obávat, Ïe ho vyhodí z práce. JestliÏe v‰ak toto po‰kozování
majetku ohlásí, dá zcela urãitû jeho pán tyto rodiny vyhnat. Co má dûlat?

Pﬁem˘‰líme o moÏnostech ﬁe‰ení této situace a o dÛsledcích jakéhokoli rozhodnutí.
Nedávno probûhla tiskem zpráva o vyvlastnûní majetku bíl˘ch v jedné africké zemi. Bílí teì musejí podle nov˘ch zákonÛ
zemû majetek, pozemky a pÛdu, kterou dlouhá léta obdûlávali a pﬁiná‰eli tak zemi relativní blahobyt, odevzdat a vystûhovat
se. Afriãané ale stejnû nezbohatnou, protoÏe nemají techniku a neumûjí s majetkem nakládat. Zemi, jejíÏ obyvatelé koneãnû
dosáhli sv˘ch práv, tak hrozí hladomor. Kde se stala chyba?

Pﬁem˘‰líme, kde se stala chyba.
Obû situace jsou skuteãné a neﬁe‰itelné. Na jejich zaãátku stálo vyuÏívání majetku pouze k vlastnímu
prospûchu, ale ne k dobru a osvûtû druh˘ch.
Aktivita smûﬁuje ke sdûlení:
âím vût‰í bohatství ãlovûk má, tím odpovûdnûji má k nûmu pﬁistupovat s vûdomím tak, aby pﬁineslo dobro
nejen jemu, ale v nejvût‰í moÏné míﬁe také ostatním. Spravedlivému rozdûlení bohatství ve svûtovém mûﬁítku
brání jev, kter˘ nemá vysledovatelného prvotního viníka, ani pﬁíãinu a kter˘ církev naz˘vá „hﬁí‰né
struktury“. Církev vyz˘vá ke zmûnû tûchto struktur v zájmu osvobození ãlovûka. I kdyÏ ãlovûk sám nemÛÏe
ovlivnit nespravedlivé rozdûlení bohatství svûta, mûl by se sv˘m dílem nakládat s vûdomím, Ïe je v urãitém
smyslu jeho správcem pro dobro v‰ech.
V Pastorální konstituci o církvi v dne‰ním svûtû se v ãl. 69 pí‰e: „Pozemská dobra jsou urãena v‰em lidem.
Proto ãlovûk, kter˘ tûchto statkÛ uÏívá, se musí na vûci právem drÏené dívat nejen jako na své, ale téÏ jako
na spoleãné, a to v tom smyslu, aby mohly b˘t nejen k jeho vlastnímu prospûchu, ale i k prospûchu druh˘ch.“
✼ Nepokrade‰ a nebude‰ dychtit po niãem, co patﬁí tvému bliÏnímu
Cíl: Dûti mají umût v souvislosti s probranou látkou vysvûtlit v˘znam sedmého pﬁikázání a aplikovat je na konkrétní
jednání.
PomÛcky: penûÏenka

PenûÏenka
Posadíme se do kruhu a doprostﬁed poloÏíme na zem penûÏenku.
Vyzveme dûti, aby si pﬁedstavily, Ïe jsou na ulici, a uvidûly penûÏenku.
Kdo chce, mÛÏe k penûÏence pﬁijít, zvednout ji a ﬁíct, co ho napadá.
Mohou to b˘t úvahy o tom, co by s ní udûlal(a), o ãem asi uvaÏuje ten,
kdo penûÏenku ztratil apod.
– Diskutujeme o tom, zda dûti nûkdy nûco ztratily nebo na‰ly, a jakou
mají zku‰enost.
Situaci mÛÏeme pozmûnit: Z penûÏenky vytáhneme peníze a poloÏíme
ji na zem prázdnou. Opût vyzveme dûti, aby ji, kdo chce, ‰ly zvednout
a nahlas uvaÏovaly, co je napadá. Mohou to b˘t úvahy o tom, Ïe nûkdo nûkoho okradl, jak se asi cítí ten,
kdo penûÏenku postrádá, a co dûlat dál.
– Diskutujeme o tom, zda dûti zaÏily, Ïe je nebo nûkoho blízkého okradli a jakou mají zku‰enost.
– MÛÏeme také otevﬁít otázku, kdy ãlovûk vûdomû nebo nevûdomû krade. Napﬁ. KdyÏ vypaluje CD. KdyÏ stahuje
programy z nelegálních serverÛ. KdyÏ pouÏije my‰lenku nûkoho jiného a podepí‰e se jako její autor apod.
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Co to znamená „Nepokrade‰“?
Dûti pﬁem˘‰lejí, jak by vysvûtlily v˘znam sedmého pﬁikázání mlad‰ímu sourozenci.
✼ Láska k chud˘m
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit, Ïe se sedmého pﬁikázání a JeÏí‰ovy v˘zvy k následování t˘ká také láska k chud˘m.
PomÛcky: pracovní listy

„Zaãarovan˘ kruh“
Dûti nakreslí do se‰itu nebo na arch papíru kruh a pﬁem˘‰lejí, jak
dÛsledkem jednoho ne‰tûstí mÛÏe b˘t druhé a dal‰í a dal‰í a jak se mÛÏe
stát, Ïe se ãlovûk zaãne toãit v „zaãarovaném kruhu“.
Napﬁ. Nemoc (zpÛsobí) ménû penûz (zpÛsobí) niÏ‰í vzdûlání (zpÛsobí)
‰patné zamûstnání (zpÛsobí) nezamûstnanost (zpÛsobí) nekvalitní jídlo
(zpÛsobí) nemoc…
Ztráta práce (zpÛsobí) ménû penûz (zpÛsobí) rozvod (zpÛsobí) ztráta
bytu (zpÛsobí) alkoholismus (zpÛsobí) ztráta práce…
Pﬁem˘‰líme, jak se z tohoto „zaãarovaného kruhu“ dá dostat a jakou
pomoc takov˘ ãlovûk potﬁebuje.
Nouze má mnoho tváﬁí
Obraz „Chlapec s ãepicí“ namaloval v roce 1920 v dobû rostoucí
inflace a nástupu hospodáﬁské krize malíﬁ Otto Dix (1891–1969). Dûti
mohou pozorovat, jak je nouze zﬁetelná ve tváﬁi a v postoji chlapce.
Obraz není idylick˘m znázornûním ãlovûka, kter˘ „spoﬁádanû“ prosí
o pomoc a podporu, ale zachycuje realitu ãlovûka, kter˘ je ze své Ïivotní
situace a ze svého postavení ve spoleãnosti agresivní, frustrovan˘
a zranûn˘.
Návrh ãinností:
– Kolem obrazu mohou dûti psát otázky, které by mu rády poloÏily. Napﬁ. Kolik ti je rokÛ? Jak se jmenuje‰?
Kolik má‰ sourozencÛ? Kde bydlí‰? Jak se uÏiví‰? Co jsi mûl k veãeﬁi? Co si nejvíce pﬁeje‰? Na koho se
asi právû dívá‰? Na mû? Apod.
– Dûti se mohou pokusit ve skupinách na nûkteré
otázky odpovûdût.
3. Závûr
Na závûr si mÛÏeme pﬁeãíst vûtu Jak 2,15–17:
Kdyby nûkter˘ bratr nebo sestra byli bez ‰atÛ
a nemûli jídlo ani na den, a nûkdo z vás by jim ﬁekl:
„Buìte s Bohem – aÈ vám není zima a nemáte hlad“,
ale nedali byste jim, co potﬁebují pro své tûlo, co by
to bylo platné? Stejnû tak i víra, není-li spojena
se skutky, je sama o sobû mrtvá.
4. Zápis
Nadpis: Sedmé a desáté pﬁikázání: Vlastnit a darovat
Úvahy na zvolené téma, graf závislosti ‰tûstí a penûz,
údaje spoãítané z informací svûtové statistiky, schéma
„zaãarovaného kruhu“ apod.
Zápis: Právo na obÏivu a na pln˘ Ïivot náleÏí stejn˘m
zpÛsobem kaÏdému ãlovûku. Bohatství zemû je
urãeno v‰em lidem.
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33. Osmé pﬁikázání: Slova jsou jako peﬁí

Téma setkání:
Schopnost mluvit je BoÏím darem, kter˘ mÛÏeme vyuÏít k dobrému i zlému. PÛvodnû se osmé pﬁikázání t˘kalo
pravdivého svûdectví svûdkÛ pﬁed soudem a proroci na nûj ãasto upozorÀovali v souvislosti s úplatn˘mi soudci,
fale‰n˘mi svûdky a bezprávím, které se dûlo na bezbrann˘ch, kter˘ch se nikdo nezastal. Osmé pﬁikázání není
nárokem na dodrÏování abstraktního ideálu pravdivosti, ale v˘zva k vytváﬁení dÛvûryhodn˘ch vztahÛ. Setkání
v souvislosti s osm˘m pﬁikázáním tedy otevírá pﬁedev‰ím téma pravdivosti a otevﬁenosti v komunikaci. Dûti
si mají uvûdomit, jaké mají samy zku‰enosti s následky pomluv a zkreslování skuteãnosti a odli‰it od nich
nutnost hraní rolí v nedÛvûryhodném prostﬁedí. V rámci setkání jsou také zaﬁazena základní komunikaãní
cviãení smûﬁující k otevﬁené komunikaci.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
OSV: komunikace – otevﬁená a pozitivní komunikace, pravda, leÏ a pﬁedstírání v komunikaci, dovednosti
komunikaãní obrany proti agresi a manipulaci.
Cíle setkání:
Dûti mají rozumût závaÏnosti vyﬁãeného slova pro dÛvûryhodnost vztahÛ mezi lidmi.
Dûti mají zaujmout postoj vnitﬁního souhlasu s vytváﬁením vztahÛ dÛvûry, které osvobodí ostatní od nutnosti
pﬁetvaﬁovat se.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Hodnota slova
Cíl: Dûti si mají na konkrétních pﬁíkladech vysvûtlit sílu vyﬁãeného slova.
PomÛcky: pracovní listy

KoláÏ
Do stﬁedu plakátu napí‰eme „slova“ a pokusíme se zobrazit dvojí podobu „slov“ tak, Ïe budeme kolem
zapisovat co nejvíce pozitivních i negativních slov, napﬁ. slova lÏou, slibují, utû‰ují, zabíjejí, pomáhají apod.
Mohou mezi sebou soutûÏit dvû skupiny, jedna pozitivní a druhá negativní. Prohraje ta, které první dojdou
slova.
Slova jsou jako peﬁí
Pﬁeãteme si pﬁíbûh v uãebnici na s. 93:
V jednom mûstû Ïili dva kupci. Jeden byl oblíben˘ a mûl mnoho zákazníkÛ, druhému lidé pﬁíli‰ nedÛvûﬁovali. To ho zlobilo.
A tak zaãal svého konkurenta pomlouvat: „Nemá pﬁesnou váhu,“ ﬁíkal, „a prodává vadné zboÏí. ·idí své zákazníky.“ Byla
to sice v‰echno leÏ, ale ãasem lidé tûmto ﬁeãem pﬁece jen uvûﬁili, a kdysi tak dobr˘ kupec ztrácel pomalu své zákazníky.
Tu se ozvalo v pomlouvaãi svûdomí. ·el ke svému konkurentovi a ﬁekl. „Vypravoval jsem o tobû vylhané vûci. Proto uÏ
u tebe lidé nenakupují. Mrzí mû to. OdpusÈ mi. Chci zase v‰echno napravit.“ Ten druh˘ vzal peﬁinu a vyzval pomlouvaãe,
aby ‰el za ním. Vyvedl ho na nejvy‰‰í vûÏ ve mûstû a tam peﬁinu rozﬁízl, takÏe se z ní rozletûlo peﬁí na v‰echny strany. „Jdi,
posbírej to peﬁí.“ Vyzval svého pomlouvaãe. Ten se na nûho udivenû podíval a ﬁekl: „To pﬁece není moÏné.“ „Vidí‰! A právû
tak není moÏné vzít zpût v‰echny lÏi, které jsi roz‰íﬁil.“ Slova jsou jako peﬁí.

Dûti mohou do se‰itu dokonãit vûtu: „Pomluva je jako…“
Napﬁ. Rána pod pás. Hadí jed. Kﬁivé zrcadlo. Fotografie, kdyÏ se z ní udûlá negativ a ten se potom zvût‰í.
Fale‰ná mince, která má pﬁinést zisk.
Pravda a leÏ v pﬁíslovích
Dûti si mohou vybrat jeden citát z uãebnice na s. 93, pﬁíp. pouÏít jin˘ citát, pﬁepsat jej do se‰itu a vymyslet
k nûmu konkrétní pﬁíbûh nebo situaci.
Napﬁ. „Jazyk je ostr˘ jako nÛÏ, zabíjí bez krveprolití.“ To se stane, kdyÏ nûkdo ﬁekne druhému do oãí obviÀující
nadávku.
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Na pracovním listu najdou dûti také rÛzné citáty. Jejich úkolem je formulovat jejich v˘znam vlastními slovy.
Se lÏí mÛÏe‰ sedût u obûda, u veãeﬁe uÏ ne. (Arabské pﬁísloví)
VÏdy ﬁíkej, co si myslí‰, a podl˘ ãlovûk se ti vyhne. (William Blake)
Lidé rádi uvûﬁí tomu, ãemu uvûﬁit chtûjí. (Gaius Iulius Caesar)
Lháﬁi obvykle nevûﬁíme ani tenkrát, kdyÏ mluví pravdu. (Marcus Tullius Cicero)
LeÏ prostﬁedkem a leÏ cílem; i to jsou dûjiny. (Josef âapek)
Pravda se nesmí zamûÀovat s názorem vût‰iny. (Jean Cocteau)
Pravda je jenom jedna. Kdo lÏe, má daleko vût‰í v˘bûr. (Vladimír Dvoﬁák)
âlovûk, kter˘ se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován neÏ ten, kdo je ãte, protoÏe ten, kdo nic neví, je pravdû blíÏe
neÏ ten, jehoÏ mysl je naplnûna lÏí a omyly. (Thomas Jefferson)
Nepravda je jako snûhová koule: ãím déle ji válí, tím je vût‰í. (Martin Luther)
Pouze ten kﬁiãí, kdo není uji‰tûn o pravdû sv˘ch slov. Pravdû slu‰í klidná pevnost a chladná prostota.
(Ferdinand Peroutka)

Na pracovním listu je také komiks, kter˘ popisuje, jak nenápadnû vypadá nevinná leÏ. UvaÏujeme, co by se
mohlo stát, kdyby se podobná situace mûla opakovat.
– Jaké dÛsledky by to mohlo mít na chování dûti?
– Jaké dÛsledky by to mohlo mít na vztah dûtí k matce?
– Jaké máte zku‰enosti se „lÏí z nouze“?
– Je „nouze“ lháﬁe oprávnûn˘ dÛvod ke lÏi? VÏdy, nebo pouze nûkdy, nebo nikdy? Proã?
– Má ãlovûk právo zalhat druhému, kdyÏ lÏí usiluje o jeho dobro?
2. Vlastní téma
✼ Pravda a hraní sociálních rolí
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit napûtí mezi sociální rolí a „bytím sám sebou“ a mají zaujmout postoj citlivé pozornosti vÛãi
závaÏnosti vyﬁãeného slova v souvislosti se snahou vytváﬁet dÛvûryhodné vztahy.
PomÛcky: pracovní listy

¤íkáme opravdu pravdu?
Vyzveme dûti, aby na zvlá‰tní papír napsaly negativní pocit, jak˘ právû teì vÛãi nûãemu nebo vÛãi nûkomu
cítí. Udûláme totéÏ. Pak jim poloÏíme otázky:
– Dokázal(a) bys tento svÛj negativní pocit vyslovit pﬁede v‰emi nahlas?
– Proã ano a co by to asi zpÛsobilo?
– Proã ne? Pokud ne, tak komu ze skupiny bys to dokázal(a) ﬁíct?
Není dÛleÏité nechat dûti jejich negativní pocit vyslovit, ale dát jim prostor, aby si na jednoduchém
konkrétním pﬁíkladu uvûdomily, jak je tûÏké vyslovit pravdu o svém pocitu a jak mÛÏe i informace
o pravdivém pocitu druhého zranit nebo se ho dotknout.
Jednodu‰‰í variantou aktivity je vyzvat dûti, aby vyjádﬁily nahlas svÛj momentální pocit – aÈ uÏ pozitivní nebo
negativní. Napﬁ. Baví mû to. Nudím se. Chci domÛ. Radûji bych si povídala o nûãem jiném. Apod. Pak se
zeptáme:
– Bylo to tûÏké nebo lehké?
– Dá se mluvit o sv˘ch pocitech kdykoli a pﬁed k˘mkoli?
– Pﬁed jakou spoleãností bych to neudûlal(a)?
Hrajeme sociální role
KaÏd˘ ãlovûk hraje nûkolik sociálních rolí. Sociální role je oãekávan˘ zpÛsob chování, kter˘ se váÏe na urãitou
spoleãenskou pozici. KaÏd˘ ãlovûk „hraje“ více rolí, protoÏe zastává více pozicí, a to nezávisle na sobû,
soubûÏnû, nebo ve vzájemném propojení, napﬁ. otec mÛÏe b˘t souãasnû manÏel, ale také zamûstnanec,
sportovec, kamarád, apod.
Vyzveme dûti, aby si kaÏdé samo za sebe napsalo role, které hraje. Napﬁ. Ïák, spoluÏák, syn, vnuk, kamarád
apod.
– Ve které z tûchto rolí si pﬁipadá nejpravdivûj‰í? Ve které je nejsvázanûj‰í?
Dûti se pokusí spoleãnû vyjmenovat, kolik sociálních rolí hraje nûkdo, koho samy znají jen z urãité role.
Napﬁ. Tﬁídní uãitelka. Knûz. ¤editel. Apod.
Pﬁem˘‰lení umoÏní dûtem uvidût sebe i druhé ve vût‰í ‰íﬁi, a tím i pravdivûji.
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Nesplnitelná oãekávání
Jsou typy rolí, které hrát nechceme, ale které lidé vyÏadují.
Napﬁ. Role lékaﬁe, kter˘ je v‰emocn˘. Role knûze, kter˘ je bezchybn˘. Role matky, která domácnost i dûti
vzornû zvládá. Role uãitele, kterého Ïáci nezlobí. Apod.
Pﬁem˘‰líme, jaká traumata tato nesplnitelná oãekávání pﬁiná‰ejí, pﬁíp. do jak˘ch konkrétních rolí jsou samy
dûti „tlaãeny“.
Napﬁ. Kdo chodí do náboÏenství, vûﬁí, Ïe BÛh je vousat˘ dûdeãek na obláãku. Kdo je katolík, chodí obleãen˘
jako „sociální pﬁípad“. Apod.
Jsme lidé více tváﬁ?
V nedÛvûryhodném prostﬁedí je ãlovûk nucen˘ si nasazovat masky.
Pﬁem˘‰líme, kdy si nasazujeme masku, Ïe chceme b˘t navenek silní, dÛleÏití, bezchybní, spolehliví, nejlep‰í,
moderní apod.
Napﬁ. Tváﬁíme se, Ïe jsme silní, kdyÏ jsme slabí a máme strach. Tváﬁíme se, Ïe jsme silní, kdyÏ nûkdo slab˘
od nás oãekává povzbuzení jako od nûkoho silnûj‰ího a my mu chceme vyhovût, nebo mu chceme pomoci.
Apod.
Pﬁem˘‰líme:
– Co by se stalo, kdyby si ãlovûk „nenasadil masku“, kdyby se situaci nepﬁizpÛsobil.
– Kdy je na místû ukázat svou „tváﬁ“ a vyslovit pravdivû svÛj názor a kdy je vhodnûj‰í a ohleduplnûj‰í mlãet.
– Pﬁed k˘m mÛÏeme b˘t takoví, jací jsme?
– Podle ãeho volit, zda je správné „nasadit si masku“ nebo b˘t „takov˘, jak˘ jsem“? Podle svého prospûchu?
Podle prospûchu druh˘ch lidí? Nebo je‰tû podle nûãeho jiného? Vyluãují se navzájem tyto dÛvody?
âlovûk si nasazuje rÛzné „tváﬁe“ – podle toho, v jaké je spoleãnosti, nebo co od nûj spoleãnost a jeho sociální
role vyÏaduje. Nejde o to, jestli máme nebo nemáme ﬁíkat v‰echno, co si myslíme, ale co mÛÏeme udûlat
pro to, aby se druzí lidé cítili v na‰í pﬁítomnosti pravdivû, aby mohli vyjadﬁovat co nejvíce z toho, co mají
„na srdci“, a aby mohli pﬁijmout i pravdu o sobû, která není právû pﬁíjemná.
Tuto zku‰enost vyjadﬁuje vûta: Nepromluví‰ kﬁivého svûdectví! Nebude‰ lhát! JeÏí‰ se nepﬁetvaﬁoval. Slovem
pomáhal, uzdravoval a vytváﬁel spoleãenství. BÛh nás zná, ví, jací jsme a nejsme, a ukazuje nám cesty, jak
najít svou pravou tváﬁ. Îivot v pravdû podporuje dÛvûru a spoleãenství. Tam, kde je pﬁetváﬁka, vzniká
nedÛvûra.
✼ Realita kontra pravda
Cíl: Dûti si mají vyzkou‰et úskalí otevﬁené komunikace a pﬁipravit se tak na citlivé vytváﬁení dÛvûryhodn˘ch vztahÛ.
PomÛcky: pracovní listy

Jak vzniká zkreslení
Po‰leme za dveﬁe ãtyﬁi dûti. Pak vybereme jedno dítû ve tﬁídû a upozorníme je, Ïe jeho úkolem bude udûlat
v‰echno pro to, aby si pﬁíbûh, kter˘ mu budeme za chvíli vyprávût, co nejlépe zapamatovalo, protoÏe jej bude
vyprávût dál. Po uji‰tûní, Ïe posluchaã je pﬁipraven˘, pﬁeãteme v˘raznû a pomalu následující nebo jin˘ text:
Zpráva o loupeÏi
Zrovna jsem vy‰el z obchodu, kde jsem si kupoval snídani, a zahnul za roh, kdyÏ do mû vrazil nûjak˘ ãlovûk. Vrazil
do mû, odstrãil mû a bûÏel dál. Mûl na hlavû k‰iltovku. Jeho obliãej jsem zahlédl jen na okamÏik, ale vím urãitû, Ïe malinko
‰ilhal. Jinak byl men‰í, mûl svûtlé vlasy a triko a modré kalhoty. V ruce mûl ãernou igelitovou ta‰ku a v ní jako by drÏel
pistoli. KdyÏ jsem se za ním ohlédl, zpomalil a pﬁe‰el na druhou stranu ulice. Pak vybûhla z protûj‰í po‰ty Ïena a volala,
Ïe je okradli.
(Upraven˘ modelov˘ pﬁíbûh o míﬁe zkreslení informací pﬁi jejich pﬁedávání)

Po pﬁeãtení textu se znovu ujistíme, zda posluchaã dobﬁe sly‰el a rozumí tomu. Pak zavoláme dal‰í dítû, které
je za dveﬁmi. Podobnû jako pﬁedchozí posluchaã je vyzváno, aby udûlalo v‰echno pro to, aby si zapamatovalo
pﬁíbûh, kter˘ mu budeme vyprávût, protoÏe jeho úkolem bude pﬁedat ho dál. Pak vybrané dítû pﬁíbûh
pﬁevypráví a my se ujistíme, zda nov˘ posluchaã dobﬁe sly‰el a rozumí tomu, co sly‰el. Tak pﬁíbûh
s uveden˘m upozornûním pﬁedává jeden druhému, aÏ pﬁíbûh zazní v poslední verzi.
Znovu pﬁede v‰emi pﬁeãteme pÛvodní text a srovnáváme, co z nûj zbylo – jaké informace se vytratily a jaké
se naopak zveliãily, zkreslily nebo pﬁekroutily.
Dûti si mají uvûdomit, jak snadno dochází ke zkreslení nebo k pﬁedávání nepravdivé informace a co se dá
dûlat proto, aby k nim nedocházelo. Nikdo posluchaãÛm nezakázal údaje si zaznamenávat nebo klást
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informátorovi doplÀující otázky, ba právû naopak byli vyzváni, aby udûlali v‰echno pro to, aby si to, co usly‰í,
co nejlépe zapamatovali.
Co se tady podle tebe stalo?
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je pﬁíbûh a v˘roky, které mají podle informací v pﬁíbûhu oznaãit
jako „správnû“, „nesprávnû“ nebo „nevím“:
Chris Stevenson/ová je vedoucí telefonní sluÏby zákazníkÛm u jedné softwarové firmy. Chris byl/a poÏádán/a, aby se
dostavila do manaÏerovy kanceláﬁe.
Chris je obvinûn/a z toho, Ïe se nedokáÏe vypoﬁádat s neefektivním ãlenem t˘mu. Kolegové a zákazníci si stûÏují na nedostatek
pochopení pro dotazy zákazníkÛ. Chris se dovídá, Ïe nabízená ﬁe‰ení vycházejí z nedostateãné znalosti softwarového systému
a Ïe existuje podezﬁení, Ïe neschopnost vyslechnout ﬁádnû zákazníky je symptomem této nedostateãné znalosti.
O hodinu pozdûji, v jídelnû, lidé vidí, Ïe Chris je netypicky hrub˘/á a rozãilen˘/á a stûÏuje si na úroveÀ podávané stravy
(která byla vÏdycky vedením povaÏována za vynikající) a ubohou úroveÀ hygieny. Do klína pokladní padá tác s jídlem,
právû kdyÏ se na scénû objevují pﬁíslu‰níci firemní bezpeãnostní sluÏby. Chris propuká v pláã.
(Modelov˘ pﬁíbûh k tématu stereotypy v komunikaci)
1. Chris mûl(a) pohovor s manaÏerem.
2. Pohovor se odehrával v manaÏerovû kanceláﬁi.
3. Chris je Ïena.
4. Ostatní se o neefektivním ãlenu t˘mu domnívají, Ïe zakr˘vá nedostateãnou znalost softwarového systému.
5. AlespoÀ jeden ãlovûk je nespokojen˘ se standardem sluÏeb nabízen˘ch alespoÀ jedním ãlenem t˘mu telefonní sluÏby.
6. Obvinûní jsou tak nespravedlivá, Ïe o hodinu pozdûji si Chris vylévá zadrÏovan˘ hnûv na nevinn˘ch zamûstnancích jídelny.
7. StíÏnosti Chris/e na úroveÀ jídla jsou neopodstatnûné.
8. Chris v hnûvu hodil/a na pokladní tác s jídlem.
9. Pﬁíchod ãlenÛ firemní bezpeãnostní sluÏby signalizuje nepﬁíjemnou eskalaci situace.
10. Jakmile pﬁicházejí ãlenové bezpeãnostní sluÏby, Chris si uvûdomuje, Ïe se situace vymkla z rukou a zhroutí se.

Pﬁíbûh je napsan˘ tak otevﬁenû, Ïe z informací takto formulovan˘ch není zﬁetelné, co se vlastnû stalo. Správná
odpovûì je na v‰echny otázky „nevím“, kromû otázky ã. 5, která zní „správnû“. Z ãinnosti je zﬁetelné, jak
snadno dom˘‰líme informace podle pﬁedem dan˘ch stereotypÛ, aniÏ uvaÏujeme o jin˘ch moÏnostech,
napﬁ. Chris vÛbec nemusel(a) na pohovor pﬁijít. ProtoÏe Chris propuká v pláã, nemusí b˘t Ïena. Pokladní
mohla tác jednodu‰e upustit. âlenové firemní bezpeãnostní sluÏby mohli pﬁijít na obûd. Chris se mohl(a)
rozplakat, protoÏe si právû pﬁeãetla sms s tragickou zprávou. Apod.
Rozdílní poslové
Dûti mohou pﬁem˘‰let, o jaké Ïivotní zku‰enosti vypovídá následující bajka:
Orel usly‰el veliké chvály na slavíka a rád by vûdûl, zda se zakládají na pravdû. Vyslal tedy dva posly – páva a skﬁivana,
aby zjistili, jak˘ je.
KdyÏ se poslové vrátili, páv ﬁekl: „UÏ pohled na jeho ubohouãk˘ kabátek mû tak rozmrzel, Ïe jsem si ani nev‰iml, jak
zpívá.“ Skﬁivan pak ﬁekl: „Jeho zpûv mû tak uchvátil, Ïe jsem se na nûj úplnû zapomnûl podívat.“

âlovûk, aÈ chce nebo ne, vidí a sly‰í do jisté míry jen to, co vidût a sly‰et chce. Nikdo neumí b˘t nestrann˘
– jen mÛÏe více nebo ménû s tímto zkreslením poãítat a vûdomû jeho míru ovlivnit.
LeÏ a politika
Dûti se rozdûlí do skupin. KaÏdá skupina dostane k dispozici aktuální v˘tisk novin a následující úkol:
– Prolistujte a proãtûte jednotlivé ãlánky a pokuste se v nich najít témata t˘kající se osmého pﬁikázání, tedy
témata pravdy a lÏi, pomluv, váhy slova, zkreslování informací, obviÀování, utajování informací apod.
Cílem není se nad tûmito skuteãnostmi pohor‰ovat, ale uvûdomit si, jak velik˘ prostor toto téma zabírá a jak
nesmírnû komplikuje Ïivot.
KdyÏ zmizí ãlovûk
V historii objevíme mnoho událostí, kdy se pﬁedtím uznávan˘ ãlovûk stal politicky nepohodln˘. Nezmizel
jen ve vûzení, ale jeho tváﬁ mizela z rÛzn˘ch dobov˘ch fotografií. Na pracovním listu dûti najdou fotografie,
na kter˘ch se ãasem „ztratili“ urãití lidé.
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3. Závûr
Cíl: Dûti mají jeden vÛãi druhému projevit dÛvûru pﬁi sdûlení pozitivního, pﬁíp. i negativního názoru.
PomÛcky: papíry, ‰pendlíky, pﬁíp. lepicí páska, fixy

DÛvûryhodné prostﬁedí
KaÏdému pﬁipevníme na záda lístek papíru. Dûti se volnû pohybují po místnosti a pí‰í druhému na záda,
jaké dobré vlastnosti na nûm vidí. Zprávy si pak samy pro sebe pﬁeãtou. Unesly by dûti od sv˘ch spoluÏákÛ
podobn˘m zpÛsobem napsané i negativní vlastnosti? Pokud ano, aktivitu obmûníme. Je dobré, kdyÏ se
do aktivity zapojí také vyuãující.
4. Zápis
Nadpis: Osmé pﬁikázání: Slova jsou jako peﬁí
Texty související s probran˘m uãivem.
Zápis: Nepromluví‰ kﬁivého svûdectví! Nebude‰ lhát! JeÏí‰ se nepﬁetvaﬁoval. BÛh nás zná, ví, jací jsme
a nejsme, a ukazuje nám cesty, jak najít svou pravou tváﬁ.
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