
 

Hlavní oblast: Odpovědnost 
Téma: Zodpovědné jednání 
Ročník: 9. třída 

Rozvíjené kompetence: odpovědnost, sebedůvěra, jazykové a komunikační dovednosti, spolupráce, znalosti a 
kritické porozumění sobě samému a jazyku a komunikaci 
Užité metody: diskuze, poučná hra, úvaha, práce ve skupinách 

ODPOVĚDNOST 

➢ Co je to odpovědnost 
➢ Za co jsem zodpovědný já 

➢ Na penězích záleží 

 

 

Zamysli se. 

Co znamená být odpovědný? 

Co je to odpovědnost? 

Je nějaký rozdíl mezi odpovědností a zodpovědností? 

Pokud ano, jaký? 

Řekl bys sám o sobě, že jsi zodpovědný? Zdůvodni svou odpověď. 



 

Rozdělte se do menších skupinek a společně sepište 5 odpovědí na otázku – 

Co je to odpovědnost? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Každý sám zkuste napsat 5-10 věcí, za které jste zodpovědní. 

1. Příprava do školy/domácí úkoly 6. 

2.       7. 

3.       8. 

4.       9. 

5.       10. 

 

 

 

Opět se zamysli. Jak můžeš ostatním ukázat, že jsi odpovědný? Zkus 
vymyslet konkrétní činnosti. 

●  Splním si své domácí úkoly a povinnosti včas a bez připomínání. 
●   

●   

●   

●   

●   



 

 

Hra Na penězích záleží 
⮚  Rozdělte se do menších skupin. Každá skupina obdrží určitou částku 

hracích peněz (zpravidla několik tisíc).  
⮚  Ve skupince sepište seznam věcí, které potřebujete a které chcete. 
⮚  Poté do seznamu přidejte povinné položky: nájem, poplatky za vodu a 

elektřinu/plyn a jídlo. 
⮚  Tyto povinné položky musíte zaplatit z rozpočtu, který jste dostali. 

Spočítejte si, kolik vám zbyde peněz. 
⮚  Peníze, které vám zbyly, můžete utratit za věci, které máte na svém 

seznamu. 

⮚  Měla by vám zbýt alespoň malá částka, kterou ušetříte. Domluvte se, 
kolik peněz ještě utratíte a kolik si budete spořit. 

⮚  Poté spočítejte, kolik peněz celkem ušetříte za jeden rok při stejných 
výdajích. 

⮚  Na konci spočítejte obnos znovu s těmito divokými kartami: 
1) extra částka 2000,- k narozeninám 

2) nečekané výdaje 5000,- za propíchnutou pneumatiku u auta 

3) nečekané výdaje 3500,- za veterinární ošetření domácího mazlíčka 

4) nečekané výdaje – zvýšení cen energií od poloviny roku o 30% 

 

 


