
 

 
Hlavní oblast: Čestnost 
Téma: Čestné chování, pojem čestnost 
Ročník: 7. třída 
Rozvíjené kompetence: čestnost, odpovědnost, empatie, jazykové a komunikační dovednosti 
Užité metody: práce s textem, brainstorming, vyhledávání na internetu, modelové situace z 
každodenního života, řešení tajenky, práce na internetu 

ČESTNOST 

➢ Kamarádův účes, u paní prodavačky 

➢ Čestný člověk 

K zamyšlení…   

Představte si, že se s kamarádkou nebo kamarádem chystáte na oslavu narozenin svého spolužáka a  
nelíbí se vám účes nebo oblečení kamarádky/kamaráda. Řeknete jí/mu to nebo si to necháte pro 
sebe?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Jste na nákupu a všimli jste si, že paní prodavačka vám omylem nezapočítala máslo. Vrátíte se a 
řeknete  jí to nebo si toho nebudete všímat a budete rádi, že jste ušetřili?   

 

Úloha 1 – TAJENKA   

Vyluštěním tajenky získáte hodnotu, o které budeme diskutovat v tomto pracovním listu.   

  1.             

   2.            

 3.              

     4.          

 5.              

      6.         

               

    8.           

 



 

 
 

 

1. Synonymum slov odvaha, odhodlání, nebojácnost.   
2. Společenství lidí, které bylo založeno na apoštolu Petrovi jako na pevné skále.  
3. Opak slova pesimismus.   

4. Nehmotný stav, který se časem vytváří mezi lidmi, např. mezi přáteli, rodiči a dětmi, matkou a  
otcem apod.   

5. Vlastnost člověka, kdy dodržuje domluvená pravidla ve škole, v rodině, ve státě...  
6. Stav, kdy má člověk ve věcech systém nebo kdy má urovnané všechny vztahy se svými blízkými.  
Může jít i o stav ve vedení státu (domluvená pravidla, domluvené řízení státu apod.).   
7. Opak slov zbrklost, ukvapenost.   

8. Vztah mezi kamarády.   

Úloha 2 – BRAINSTORMING  

Zamyslete se a zapište vše, co se vám vybaví při slově „čestnost“.  

 ČESTNOST   
  



 

 
Úloha 3 – CO JE „ČESTNOST“   

Níže jsou zapsány tři různé popisy, které charakterizují hodnotu „čestnost“. Přečtěte si je a pokuste se  

doplnit chybějící slova. Vybírat můžete z rámečku na začátku úlohy (tvary slov můžete měnit).   

upřímný podlý pravdivý nepoctivý laskavý poctivý  možnost síla lež neschopnost pravda zásady rada  

čelit odolat nepodvádět vzdát se souhlasit řídit se  

 

Být čestným znamená být v každé chvíli ________________________ , pravdivým a  

____________________.   

Čestnost je vnitřní _____________ stát čelem tomu, co přichází a ___________________ pokušení,  

jak hledat výhodné nefér cesty.   

Kdo je čestný, je _____________________, má jasně stanovené morální ______________________,  

kterými se v životě bezvýhradně ______________________.   

Úloha 4 – ZAMOTANÁ SLOVA  

Slova níže mají přeházená písmena. Pokuste se najít schovaná slova a zamyslete se, která z nich 
mohou  charakterizovat čestnost a která jsou naopak protikladem čestnosti.  

Í H S V V O A S T O V C I V P O T S T O D L O P S T O P O A T Š N O T S  Ž E L O V N O E P S C I T T O 

R E S K T O N T K Z Ú B H N N O T E S O   

  



 

 
Úloha 5 – HLEDEJTE LIDI   

Na webové stránce v odkazu https://mocvedomi.cz/13-osobnostnich-rysu-skutecne-cestnych-lidi/ 

najdete popsány další charakteristiky čestného člověka. Pokuste se ke každé z nich najít osobu, 
kterou  daná vlastnost popisuje. Může jít o někoho z vaší rodiny, z kamarádů, učitelů nebo například 
známých  osobností či celebrit.   

Např.   

1. Moje mamka  

2. Paní ředitelka ve škole  
 

 

Závěrem k uvažování…   

Z třináctého článku víry:   

Když jste ve všech směrech čestní, můžete se těšit pokojné mysli a zachováváte si 
sebeúctu. Jste důvěryhodní v očích Božích i v očích těch, kteří jsou kolem vás.  

Jste-li naopak ve svých slovech a skutcích nečestní, ubližujete sobě a často ubližujete i druhým. Jestliže 
lžete, kradete nebo nedbáte na to, abyste odvedli plnou míru práce, za niž jste placeni, ztrácíte  
sebeúctu.   
Ztrácíte vedení Ducha Svatého.   

Být čestným často vyžaduje odvahu a oběť, obzvláště když se vás druzí snaží přesvědčit o tom, že si  
máte ospravedlnit nečestné chování.   
Ocitnete-li se v takové situaci, pamatujte na to, že trvalý pokoj, který pramení z čestnosti, je cennější  
než momentální úleva, kterou získáme, když následujeme dav.  

  



 

 
Pracovní list – klíč k úlohám  

Úloha 1 – TAJENKA   

1. Statečnost  
2. Církev  
3. Optimismus  

4. Vztah  

5. Poslušnost  
6. Pořádek  
7. Trpělivost  
8. Přátelství  

Úloha 3 – CO JE „ČESTNOST“   

Být čestným znamená být v každé chvíli upřímným, pravdivým a nepodvádět.   

Čestnost je vnitřní síla stát čelem tomu, co přichází a odolat pokušení, jak hledat výhodné nefér  
cesty.   

Kdo je čestný, je poctivý, má jasně stanovené morální zásady, kterými se v životě bezvýhradně řídí.  

Úloha 4 – ZAMOTANÁ SLOVA  

Čestnost charakterizují: shovívavost, poctivost, korektnost, 

bezúhonnost Protiklady čestnosti: podlost, špatnost, lež, nepoctivost 


