
 

 

Hlavní oblast: Čestnost 
Téma: Čestné jednání, pojem čestnost, zlaté pravidlo, svědomí 
Ročník: 5. třída 

Rozvíjené kompetence: čestnost, občanská uvědomělost, odpovědnost, jazykové a komunikační 
dovednosti, znalosti a kritické porozumění sobě samému, jazyku a komunikaci 
Užité metody: práce s pojmy, práce se zkušeností, diskuze, výroky 

ČESTNOST 

➢ Pojem čestnost 
➢ Příklady ze života 

➢ Svědomí 

 Vysvětli svými slovy, co je čestnost a co je čestné jednání?   

   

 Uveď příklady čestného jednání ze života.   

 Co uděláš, když uvidíš, že někdo ubližuje druhému?   

 O jakých lidech se říká, že nemají svědomí?   

- Při mravním rozhodování platí zlaté pravidlo: „Co chceš, aby ti dělali druzí, dělej ty jim. Co nechceš,  
aby ti dělali, nedělej jim ty. Chtěl bych, aby to, co teď udělám, jednou udělal někdo mně? Jaký by byl  
svět, kdyby se všichni chovali jako teď já?“   

- Lidé jsou různí, některým nevadí to, co vadí nám.   

- Mravní hodnoty se shodují s tím, co říká naše svědomí a co všichni považujeme za správné.   



 

 
- Když nemáme jistotu v tom, co nám svědomí napovídá, nejednejme ukvapeně. Dopřejme si čas a  
zvažme vše pro a proti.   

- Když nemůžeme čekat, zvolme menší zlo.  
O lidech, kteří jednají navenek správně, ale ne z čestných úmyslů, říkáme, že jsou pokrytci.    

 

Svědomí   

Svědomí je tichý a bolestný hlas uvnitř nás.   

Často slyšíme: ,,Jednej podle svého svědomí!“   
- Je to vnitřní mravní soud.   

Hlas rozumu a odpovědnosti.   
- Upozorňuje nás na mravní hodnoty, na které jsme v ten okamžik zapomněli.  - Svědomí k nám 

často promlouvá jako hlas toho druhého, který nám dává najevo, že nás potřebuje.   

Svědomí se ozývá jako výčitka.   
Musíme si dát pozor, abychom svědomí neumlčeli.   

Svědomí   
/otázky a úkoly/   

1. Definuj svědomí.  

2. Co to znamená, když o někom řekneme -,,má černé svědomí“?  

3. Proč nesmíme svědomí v sobě umlčet?  

4. Co uděláme v případě, kdy si nejsme jisti, jak se máme zachovat?   

5. Co bys nechtěl, aby ti druzí dělali?  

6. Udělal jsi někdy vědomě druhému člověku něco špatného?  


