
 

 
Hlavní oblast: Odpovědnost 
Téma: Odpovědné jednání, důvěra 
Ročník: 5. třída 
Rozvíjené kompetence: odpovědnost, čestnost, empatie, znalosti a kritické porozumění sobě samému 
Užité metody: výklad, úvaha, diskuze, příklad 

ODPOVĚDNOST 

➢ Co pro tebe znamená odpovědnost 
➢ Důvěra 
➢ Co se mi daří a nedaří 

 

 
 
Odpovědnost je poctivost, spolehlivost vůči ostatním a samému. Moderní teorie rozděluje 
odpovědnost na negativní a pozitivní. Ta je tvořena povinností vykonávat užitečné, 
pozitivní funkce pro společnost.   

 Napiš: Co pro tebe znamená odpovědnost?  
   

   

   

 Jsi za něco, za někoho zodpovědný?  

   

   

 Co se stane, když se ti nepodaří být zodpovědný za ….............? Doplň.    

   

   

 Jak tomu můžeš předejít?  



 

 

   

  

Ohodnoť se:  

• Jsem vždycky/většinou/někdy/nikdy  

• poctivý  

• spolehlivý  

• dochvilný  

• pracovitý  

• pořádný  

• ochotný  

• férový  

• slušný  

• starostlivý  

Která z těchto vlastností je tvojí silnou stránkou?  

Skvělé! Tak si ji udrž.  

Na které vlastnosti musíš nejvíc zapracovat?  

 

Proč je dobré být zodpovědný?  
Zodpovědný člověk využívá moudře svoje schopnosti a je pravděpodobnější, že si ho  
druzí budou vážit, jednat s ním jako s dospělým a dopřejí mu víc volnosti a výhod.  
Richard: „Jednu dobu rodiče pochybovali o tom, jestli svoji svobodu nezneužiju. Teď už 
mi věří, protože jsem zodpovědný. Nelžu jim, když se mě zeptají, kam jdu nebo s kým.  
Vlastně jim většinou sám řeknu, co mám v plánu, takže se mě ani nemusí ptát.“  
Marina: „Rodičům jsem zalhala dvakrát v životě a v obou případech na to přišli. Od 
té doby jsem k nim upřímná. Třeba jim vždycky řeknu víc o tom, co budu dělat. A 
pak, když jsem pryč, jim ještě zavolám. Teď mi důvěřují mnohem víc.“  



 

 

Čemu dáváš přednost – povinnostem, nebo zábavě? 

 

 

DOMOV  

•Daří se ti plnit domácí povinnosti?  

•Dodržuješ přesně dobu, kdy máš být doma?  

•Jednáš s rodiči a sourozenci s úctou?  

•Říkáš pravdu rodičům a jiným lidem?  

•Máš zodpovědný přístup k penězům?  

•Máš pověst spolehlivého člověka?  

Na čem z toho bys měl/a zapracovat? 


