
 

 
Hlavní oblast: Čestnost 
Téma: Kdo je čestnější, čestné pojmy 

Ročník: 5. třída 

Rozvíjené kompetence: čestnost, tolerance k nejednoznačnému, analytické a kritické myšlení, jazykové a 
komunikační dovednosti, znalosti a kritické porozumění sobě samému a jazyku a komunikaci 
Užité metody: křížovka, práce s příběhem, srovnávání, diskuze, kreslení, popis, spojovačka, citáty, výklad 

ČESTNOST 

➢ Kdo je čestnější? 

➢ Čestný člověk 

➢   Pojmy 

 

 

 
 

2. Přečti si příběh. Pokus se seřadit jednotlivé postavy příběhu podle toho jak nejčestněji se 
kdo choval (od nejčestnějšího do nejméně čestného) 
 
Příběh krokodýlí řeky 
 

Před mnoha a mnoha lety žila dívka jménem Abigail a muž jménem Gregory a tito lidé se měli 
rádi. Gregory žil na břehu řeky, Abigail žila na břehu opačném. Řeka, která rozdělovala oba přátele, 

byla plná lidožravých krokodýlů. Abigail se chtěla dostat na druhý břeh, aby se sešla s Gregorym. 
Naneštěstí most byl stržen vodou. Tak šla Abigail za Simbádem, kapitánem říční lodi, aby ji převezl. 



 

 
Ten jí řekl, že by byl rád, aby mu před cestou sloužila. Ona striktně odmítla a běžela za svým přítelem, 
který se jmenoval Ivan, aby mu vysvětlila, co ji trápí. Ivan ale nechtěl být do situace zatažen, nechtěl 
s tím mít nic společného. Abigail cítila, že jedinou možností pro ni je přijmout Simbádovu podmínku. 
Simbád splnil slib, který Abigail dal a převezl ji do náruče Gregoryho. Když Abigail řekla Gregorymu 
o tom, že musela Simbádovi sloužit, aby se dostala přes řeku, Gregory ji zavrhl s pohrdáním.  

Se zlomeným srdcem nešťastná Abigail se obrátila na Sluga se svým neštěstím a ponížením. 
Slug pocítil pochopení pro Abigail, vyhledal Gregoryho a ošklivě mu vynadal. Abigail byla potěšena 
tím, že se Gregorymu dostalo po právu a že dostal, co si zasloužil.  
A tak, jak se slunce sklání k horizontu, můžeme slyšet Abigail, jak se vysmívá Gregorymu.  
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3. Diskuze – odůvodňování pořadí postav (15 minut) 
    Výsledek – společné pořadí dle většiny 

 

4. Koho znáš? 

 Popiš svými slovy osobu tobě blízkou, která je čestná. Jak se její čestnost projevuje? 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 Napiš jména alespoň tří osobností z naší a.) historie, b.) z dnešní doby, které se podle tebe 
chovaly/chovají čestně. 

 

     a.)                                                                                                                                                           

 

 

 

    b.)                                                                                                                                                             

 

 

  



 

 
5. Spoj správně vysvětlivky k těmto používaným názvům (Použij barevné pastelky, pro každý 
spoj jinou barvu k lepšímu odlišení.) 
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   je udělováno osobám, které se zvlášť významným   

      způsobem zasloužily o rozvoj, prospěch a dobré jméno   
      nějakého města. Není vázáno na státní občanství České  
      republiky.   

 

ČESTNÝ ŘÁD    Je to současný výstřel z několika zbraní stejného   

      druhu. Je používána jak ve vojenství, tak i při různých  
      ceremoniálech, například na vojenských pohřbech jako  
      vyjádření pocty. 
      

ČESTNÁ STRÁŽ   Jde o listinu, která osvědčuje určité skutečnosti, které  
      by se jinak musely složitě dokazovat pomocí jiných  
      důkazních prostředků. Nyní se objevuje ovšem hned v  
      několika zákonech a používá se běžně v podnikání, v  
      pojišťovnictví nebo ve správních řízeních.  
 

ČESTNÉ SALVY         Uděluje se jednotlivcům nebo organizacím jako uznání  
      za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský   

      přínos nebo zásluhy 

 

ČESTNÉ OBČANSTVÍ   jsou jednotky k zabezpečení protokolárních,   

      slavnostních a pietních akcí na celém území republiky  
      i v zahraničí. ... Vzdávají poctu při přijetí prezidenta  
      republiky a významných zahraničních delegací na   

      půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády  
      České republiky.  
 

 

 

 

 

  



 

 
6. Zakroužkuj citáty, které v sobě skrývají téma čestnosti. 

 

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“ 
(John Lennon) 

 

„Čestná smrt je lepší než život v hanbě.“ (Publius Cornelius Tacitus) 

 

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná 
nečestně a nehledá svůj prospěch“ (Pavel z Tarsu) 

 

„Paří k tajemným zákonům života, že nevinní nesou vinu za viníky.“ (Milan Kundera) 

 

„Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.“ (Johan Wolfgang von Goethe) 

 

„Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.“ (Titus Maccius Plautus) 

 

„Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit, začínat a opět začínat,prohrávat a věčně 
zápasit. Tomu říkám charakter. “ (Lev Nikolajevič Tolstoj)  
 

„Strach a žárlivost mají velké oči“ (Srbské přísloví) 
 

„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“ (Demokritos) 

 

„Na světě není nic krásnějšího nad čestného člověka.“ (Romain Rolland) 

 

„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná, u slušného a čestného člověka se rozumí sama 
sebou, proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a 
rodině. “ (Tomáš Garrigue Masaryk) 
 

 

 


