
 

 
Hlavní oblast: Odpovědnost 

Téma: Zodpovědnost vůči sobě a svému okolí 

Ročník: 7. třída 

Rozvíjené kompetence: odpovědnost, občanská uvědomělost, empatie, jazykové a komunikační 

dovednosti, znalosti a kritické porozumění sobě samému 

Užité metody: práce s textem, brainstorming, vyhledávání na internetu, modelové situace z 

každodenního života, řešení tajenky, video, práce na internetu   
 

ODPOVĚDNOST 

➢ Co znamená zodpovědnost 

➢ Zodpovědnost mezi lidmi 

 

K zamyšlení...  

Podívejte se na dva obrázky níže. Popište situace, které pravděpodobně proběhly před nastalou 

situací  a zamyslete se, proč k událostem došlo.  

 

 
  



 

 
Úloha 1 – TAJENKA   

Vyluštěním tajenky získáte postoj, o kterém budeme diskutovat v tomto pracovním listu.   

       1.        

   2.            

       3.        

       4.        

    5.           

       6.        

      7.         

    8.           

   9.            

       10.        

               

     12.          

 

 
1. Ježíš říká: „Já jsem alfa a omega“. Co znamená v přeneseném významu alfa?  

2. Synonymum slova cena.   

3. Pokud se lidé na nečem domluví, uzavírají tak jistou __________________.  

4. Když neříkáte lež, říkáte _______________________.   

5. Na otázku čekáte jistou __________________.   

6. Přesvědčení, jistota o pravdě, existenci něčeho, co nelze logicky (či empiricky) dokázat.  

7. Získaná znalost, nový poznatek.   

8. Ve vedení států mohou existovat různé formy _______________.   

9. ______________ je vnitřní síla stát čelem tomu, co přichází a odolat pokušení, jak hledat  

výhodné nefér cesty.   

10. České podstatné jméno od anglického slova „brave“.   

11. Synonymum slova z předchozí otázky.   

12. Ctnost, která souvisí s respektem, vážením si druhého, pomocí.   



 

 
Úloha 2 – BRAINSTORMING  

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

     ZODPOVĚDNOST 

  



 

 
Úloha 3 – CO ZNAMENÁ „ZODPOVĚDNOST“   

Pokuste se z předložených slov poskládat větu, která popisuje „zodpovědnost“. Uměli byste toto  

slovo popsat vlastní větou?   

1. Zodpovědnost vůči někomu/nečemu je ...   

   

by měl postoj určitým ve prospěch  jednotlivce že chovat způsobem ostatních se  

2. Zodpovědnost za někoho/za něco je ...  

důsledky které provedení  vyvolají určitých očekávané činností  

Úloha 4 – ZODPOVĚDNOST MEZI LIDMI   

a) Shlédněte následující video a zapište situace, jejichž součástí byla zodpovědnost.   

Pozn. Video je v angličtině, nicméně je v něm použitá jednoduchá slovní zásoba. Několik 
potřebných slov a jejich význam můžete najít zde:   

Responsibility – zodpovědnost  

Responsible – zodpovědný   

Irresponsible – nezodpovědný   

Bored – unuděný  

Look after – starat se o   

Injure – zranit se   

Safety – bezpečnost   

Careful – opatrný   

Plants – rostliny   

Rubbish – odpadky  

Awful – ošklivý   

Dump – skládka  

Spoiling – kazit, ničit   

Metal – kov   

Reuse – znovu použít   

Seal – tuleň  

Whale – velryba   

Flood – záplava   

https://www.youtube.com/watch?v=LNpOwEZqdpM  

b) Zapište, vůči komu nebo čemu můžeme cítit zodpovědnost.  

  



 

 
Úloha 5 – ZPĚT K ÚVODNÍMU ZAMYŠLENÍ   

Posuďte nyní, v čem byste hledali zodpovědnost v situacích, které jste popisovali v úvodu pracovního  
listu. Vůči komu/čemu by v nich měla nastoupit zodpovědnost?   

  



 

 

Pracovní list – KLÍČ K ÚLOHÁM  

Úloha 1 – TAJENKA   

1. Začátek  

2. Hodnota  

3. Dohodu  

4. Pravdu  

5. Odpověď  

6. Víra  

7. Vědomost   

8. Vlády  

9. Čestnost   

10. Odvaha  

11. Statečnost   

12. Úcta   

Úloha 3 – CO ZNAMENÁ „ZODPOVĚDNOST“   

1. Zodpovědnost vůči někomu/nečemu je postoj jednotlivce, že by se měl chovat určitým  

způsobem ve prospěch ostatních.   

2. Zodpovědnost za někoho/za něco je provedení určitých činností, které vyvolají očekávané  

důsledky.  

  


