
 

 
Hlavní oblast: Odpovědnost 

Téma: Starost, péče, čas 

Ročník: 3. třída 

Rozvíjené kompetence: odpovědnost, sebedůvěra, samostatné učení, jazykové a komunikační dovednosti, 

znalosti a kritické porozumění sobě samému, životnímu prostředí 

Užité metody: práce s textem, diskuze, projekt 

ODPOVĚDNOST 

STAROST – OCHRANA - ČAS  

➢   Práce s textem: „Princ a liška“ (Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ)   
➢   Ochrana životního prostředí/ Starost o rostlinu nebo zvířátko. - PROJEKT 
➢   Dobré využití času.  

PRÁCE S TEXTEM:  

- Čteme společně text – příběh o Princi a lišce.  

- Otázky k textu:  

• Co řekla na konci liška princi?  

• Co to podle Vás znamená?  

• Co tedy podle Vás znamená zodpovědnost?  
• Jste za něco vy zodpovědní? Máte za něco zodpovědnost? (píšeme hesla na tabuli) • 
Co děláte, když jste za něco zodpovědní?  

- Na konci textu je obrázek, který si děti vybarví a k němu napíší, za co jsou všechno 
zodpovědní.  

- Na tabuli si napíšeme hlavní myšlenku činnosti: 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 
 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/STAROST O ROSTLINU NEBO ZVÍŘÁTKO:  
 
- Z předchozí činnosti a otázek vyplyne, že se děti musí o něco starat nebo mají zodpovědnost za  
nějakou věc. S tím souvisí i životní prostředí.  

 

- Otázky:  

• Myslíte si, že jsme také zodpovědní za svou planetu, a jak to tady kolem nás vypadá?  
• Co můžeme tedy pro to udělat?  

➢  Úkol 1.: PROJEKT  
Společně vybereme možnost. Nebo si děti vyberou možnost do skupinky, či individuálně.  
(Záleží dle možností.)  

 a) STAROST O ŠKOLNÍ ZVÍŘÁTKO (rybičky, želva, ptáček, apod.)  

 b) STAROST O ZASAZENOU ROSTLINU (Děti si samy zasadí.)  
 c) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (třídění odpadu, úklid kolem školy,  

úklid lesa, apod.)  

- Děti pracují na projektu (čas určí učitel – dle možností) a po skončení, nebo po nějaké době se 
k projektu vrátí s otázkami:  

 

• Jak se Vám na projektu pracovalo?  

• Co bylo pro Vás nejtěžší?  

• Mysleli jste na svou povinnost/zodpovědnou věc každý den?  

• Bylo by to pro Vás těžké vydržet celou dobu/život?  

• Jak by se dalo udělat to, abyste na své povinnosti nezapomínaly?  

(Plynule přejdeme k třetí části tohoto tématu.)  

  



 

 
 

DOBRÉ VYUŽITÍ ČASU:  

 

- Diskuze s dětmi.  

 

- Otázky:  

• Co znamená, když se řekne „Dobré využití času“?  

• Co to znamená pro vás?  

• Jak využíváte čas k tomu, abyste si vše dobře naplánovaly?  
• Co když se vám k tomu volnému času přidají povinnosti nebo zodpovědnost za  

něco/někoho?  

• Odkládáte věci, úkoly, nebo cokoliv jiného na potom?  

• Co se pak stane, když to odložíte?  

• Co by se mohlo stát vašemu zvířátku, rostlince, okolí... kdybyste…  

• Co z toho všeho vyplývá?  

- Na tabuli, nebo na viditelné místo vyvěsíme přísloví: 

 


