
 

Hlavní oblast: Čestnost 

Téma: Čestné a nečestné jednání 

Ročník: 8. třída 

Rozvíjené kompetence: čestnost, respekt, odpovědnost, empatie, jazykové a komunikační dovednosti 

Užité metody: práce s textem, diskuze, hra, citáty 

ČESTNOST 

➢ Zamyšlení o čestnosti 

➢ Hra kvarteto s podváděním 

➢ Zamyšlení nad citáty 
1. Přečti si zamyšlení o čestnosti a zkus vymyslet definici této ctnosti / 
hodnoty:  

Čestnost (Tomáš Audrlický) 

Čestnost je respektování. Mnozí lidé čestnost neberou vážně, vysmívají se těm, 
kteří o čestnost usilují a považují čestnost za nesmysl. Jiní možná připouští, že 
čestnost je správná, ale mohou mít pocit, že se zrovna nalézají v takové části 
svého života, kdy čestnost by pro ně nebyla příliš výhodná. 

Osobní čestnost (nebo nečestnost) se projevuje v každé naší myšlence, úvaze, 
činu, v našich záměrech. 

Čestnost neboli respektování pravdy se projevuje tím, 
že nelžeme, nekrademe, neklameme, nepodvádíme, nic nepřekrucujeme, 
ani nepřijímáme nebo nenabízíme úplatky. 

Nejde jenom o to, co říkáme a děláme, ale i o to, co si myslíme, jaké máme 
úmysly. 

Pokud máme alespoň trochu funkční svědomí a děláme-li něco, kde se hlas 
svědomí ozývá, můžeme mít tendenci svoji nečestnost začít ospravedlňovat. 
Dokážeme v tom být velmi tvůrčí … „Vždyť ostatní to dělají také. Zase tak 
důležité to není. Sám toho má dost, tak toto mu chybět nebude. Mám na to 
právo! Zasloužím si to.“ a mnoho dalších. Bez ohledu, jak moc naše výmluvy 
mohou působit věrohodně, podvádíme především sami sebe a nečestnost 
zůstane nečestností, i když přes ni natáhneme ozdobný přehoz výmluv. Lžeme 
sami sobě. 



 

Moje definice:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Porovnej svoji definici s touto (co je kde navíc, co chybí, co se ti víc líbí?): 

 

Čestnost odkazuje k pravdivosti v životě, i k sobě 

samému. Schopnost dodržet slovo, odvahu říct  

ano-ano, ne-ne, vybízí k zásadovosti i ochotě přiznat 

omyl. (YMCA) 

 

 

2. Diskuze 

Jaké profese podle tebe opravdu vyžadují čestnost? Proč? 

Pokud se chovám a jednám čestně, jaký to má dopad na vztahy – s rodiči, 
spolužáky, sourozenci, učiteli...? 

Kdy nebo kde se může teenager setkat s nečestným jednáním? Stalo se ti to 
někdy? Jak ses cítil? Poznamenalo to nějak váš vzájemný vztah? 

 

 

3. Aktivita 

Zahrajeme si známou hru kvarteto. Jeden z nás si vylosuje, že bude schválně 

podvádět. 

Po hře: Poznali jste, kdo podváděl? Jak? Jak se vám hrálo? Jak se cítil ten, kdo 

podváděl? Jak moc to ovlivnilo hru? 



 

 

4. Na závěr pár citátů k zamyšlení: 

 

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch.“ Sv. Pavel (Bible, List 

Korintským) 

Co to znamená, že láska nejedná nečestně? Proč myslíš, že je v lásce důležité 

jednat čestně? 

 

 

 

„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, 

miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji 

vám to, přeji vám to…“   Milada Horáková (československá politička a členka 

československého Národního shromáždění 1901–1950)  

 

Kam a proč Milada Horáková „odcházela“?  

Co tím mohla myslet, že odchází čestně? 

 

 

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

(římský dramatik 254–184 př. n. l.) 

Souhlasíš s tímto výrokem? Proč ano /ne? 

 

 

 


