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Hlavní myšlenka
Odpuštění je lékem pro mě a až poté darem pro druhé.

Anotace
V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být 
více či méně komplikované. Pocit přijetí a bezpečí ve vztazích může být obnoven díky odpuštění. 
Tomu se však musíme učit. Problematika odpuštění je zde nabídnuta formou prožitkových me-
tod. Zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situace z více úhlů pohledu, 
kultivuje v žácích schopnost vcítění se. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí 
odpustit.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:

• Žák dokáže vysvětlit, co a je a co není odpuštění a koho se týká.

• Žák bude schopen vysvětlit dopady odpuštění či neodpuštění na mezilidské vztahy.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:

• Lekce vede k uvědomění, že každý někdy ublíží druhým a to s sebou nese určité následky.

• Žák dostane příležitost se identifikovat s některým z příběhů, situací či emocí.

K jakému jednání lekce zve/vede:

• Žák bude motivován ke konkrétnímu kroku v procesu odpuštění  
a narovnání vztahů ve svém životě.

• Lekce zve k aktivní práci na zdravých vztazích ve vlastním životě s ohledem  
na sebe i na druhé.
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• černá látka, klíč

• obálka s obrázky do dvojic, papír,  
psací potřeby

• lano nebo silnější provaz (délka 2 m) 2× 

• izolepa či malířská páska

• pytlík s hřebíky, připínáček, kladivo 2×,  
kleště 2×, kus dřeva na zatloukání 2×

• psací potřeby, menší lístečky, košík,  
ohnivzdorná nádoba, sirky

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jan Amos Komenský (Staleté kořeny) 
(ke spuštění v prezentaci)

• píseň Tears In Heaven – Eric Clapton  
(ke spuštění v prezentaci)

• video Odpuštění – Veronika Kašáková  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Kartičky do obálky  
(1× do každé skupiny, rozstříhat  
a vložit do obálky)

• papíry a psací potřeby pro každého žáka

• samolepky na jména, fixy

• jednoduchý předmět  
(kamínek, oříšek, fix, popř. můžeme využít 
i lano smotané do klubíčka)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/minutáž

Pracovní list

Video
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Lekce obsahuje více myšlenek, které jsou pečlivě formulovány, a je důležité, aby byly sděleny 
přesně. Je to nezbytné pro představení a pochopení procesu odpuštění. Může pro vás být 
těžké si text zapamatovat, proto doporučujeme mít metodiku vytištěnou. Lze ji také rozstříhat 
na dílčí aktivity a příběhy. Takovýto balíček několika lístečků můžete držet v ruce, aniž by to 
poutalo velkou pozornost žáků. Bude-li to potřeba, nahlédněte do poznámek a použitý lísteček 
založte dospod balíčku.

Postup a metody

1.1 Představení a seznámení se skupinou, nastavení pravidel (5 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce. 

Metodická poznámka 
V lekci se bude diskutovat o citlivých tématech. Diskuse jsou příležitostí, jak učit děti 
vzájemnému respektu a ochotě naslouchat jiným názorům. Je důležité nepodcenit v úvodu 
nastavení pravidel, aby bylo možné se na ně v průběhu lekce v případě potřeby odkázat.

1.2 Můj dárek (10 min)
Komunitní kruh

Na začátku jsem se vám představil(a), řekl(a) něco o sobě. Teď také já vidím vaše jména, ale rád(a) 
bych se o vás ještě něco dalšího dozvěděl(a). Zajímalo by mě třeba, co jste v poslední době dostali 
a co vám udělalo radost. Dostat můžeme dárek nebo nějakou drobnost. Dostat můžeme věc, ale 
třeba taky to, že nám druhý něco hezkého řekne, pošle nám vzkaz, smsku, věnuje úsměv, okamžik, 
společný výlet. Nebo třeba v období velkého sucha může být darem déšť .

Ukažte žákům jednoduchý předmět (neměl by budit velký zájem ani pozornost, např. kamínek, 
oříšek, fix) a vysvětlete, že tento předmět si budou postupně podávat tak, jak sedí vedle sebe. 
Ten, kdo jej má v ruce, řekne své jméno a odpoví na otázku. Nechce-li odpovědět, řekne pouze 
své jméno a předmět pošle dál. Začněte vy, řekněte své jméno a odpovězte na úvodní otázku:

•  Co jste v poslední době dostali a co vám udělalo radost?

Poděkujte za odpovědi. 

Děkuji za vaše odpovědi. Dnes budeme spolu přemýšlet nad vzácným dárkem, který ale bývá těžké 
dát, a někdy i těžké ho přijmout. Je jím odpuštění. Postupně se blíže podíváme na několik skuteč-
ných příběhů, které se budou týkat právě odpuštění.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1
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2.1 Příběh Komenského (10 min)
Práce s videem, rozhovor

Pokračujte odkazem na Interaktivní knihu 
(z webu Projekt Komenský 2020) a její část 
Rodina.

Nyní se nacházíme v kapitole „Rodina“, ve které 
budeme sledovat téma odpuštění.

Podíváme se na část příběhu o životě Jana 
Amose Komenského (Staleté kořeny, část – 
2:53). Na konci se vás zeptám, co vás zaujalo, 
jaké důležité momenty byste připomněli.

Metodická poznámka 
Celé video je zbytečně dlouhé a plné informací, které jsou nad rámec lekce. Můžete však žáky 
odkázat na kanál YouTube – Staleté kořeny, kde lze video zhlédnout celé. Popř. je možné 
zhlédnout video na konci aktivity „Nepříjemné situace v životě“, pokud zbyde čas.

Ptejte se žáků

• Který okamžik z videa vám zůstal v paměti?

Metodická poznámka 
Žáci zpravidla na základě videa odpovídají např. takto: Komenský v životě čelil nepříznivým 
okolnostem – smrti rodičů, manželky, dětí, nepřátelství – vypálili jeho dům, knihovnu.

Odpovědi žáků shrňte slovy
Po bitvě na Bílé hoře musel Komenský opustit svůj domov a ukrývat se na panstvích šlechtice Karla 
staršího ze Žerotína. Bylo to vlastně takové vězení naopak: musel odejít pryč, opustit svou rodinu, 
nemohl se vrátit do svého domu.

Všechno, co se mu stalo a co mu druzí udělali, jako by ho navíc „zavřelo do vězení“ tíživých myšle-
nek a nepříjemných pocitů.

Vězení  
s klíčem  

uvnitř

20 min

2

3.

2:53
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2.2 Vězení (10 min)
Prožitková metoda 

U myšlenky vězení se na chvíli zastavíme.

• Co byste řekli o vězení, jak vypadá, jaké je?

Poté co zazní různé nápady, spolu s žáky vězení vytvořte. 

Vyzvěte žáky, aby se postavili a utvořili kruh tak, že si stoupnou těsně k sobě. Určete 4 žáky 
přibližně v pravidelných rozestupech, kteří budou tvořit rohy vězení, a přetvořte kruh do podoby 
obdélníkové místnosti. Vězení je temné místo, mívá malá okna: zvedneme ruce a předpažíme, tak 
vytvoříme strop a vězení zastíníme.

Vyzvěte žáky, aby si vyzkoušeli, jaké to ve vězení je, a sedli si do něj. Žáci se ve vězení střídají. 
„Vězeňskou celu“ při tom znovu zakryjte rukama a každému z žáků položte jinou otázku:

• Jaké to je být ve vězení, jaký je to pocit? (např. smutek, stísněnost, strach, bezmoc, tma, zima)

• Nad čím asi člověk ve vězení přemýšlí? (např. Proč se to děje mně? Co se mnou bude? Jak 
dlouho to bude trvat? Jak to vydržím? pocit nespravedlnosti, viny…)

• Co člověku ve vězení chybí, co by si přál? (např. dobré jídlo, teplo a pohodlí, být s rodinou, jít 
si, kam chce, běžet)

Ve vězení nás přepadají různé tíživé myšlenky a nepříjemné pocity, o jakých jste teď mluvili.  
Ony samotné můžou být tím vězením.

Zkusíme si to představit třeba takto: 

Mezi žáky položte na zem balíček z poskládané černé látky, ve které je schovaný klíč.

Když se nepříjemných pocitů nezalekneme, ale budeme nad nimi přemýšlet (lektor nebo někdo 
z žáků otevře jeden cíp šátku), pocity pojmenujeme (otevře protilehlý cíp šátku), pochopíme, 
k čemu patří (pokračuje v otevírání), mohou se vyjasnit další souvislosti (šátek je rozložený 
a uprostřed leží klíč, který vezme lektor do ruky). 

A nakonec třeba uvidíme, že teď je teď, že můžeme odpustit a jít dál. Uvidíme, že sami držíme klíč. 

S údivem se pozastavíme nad tím, že nikoho nenapadlo vytvořit dveře. Určete 2 žáky, kteří vytvoří 
pomyslné dveře tím, že se chytnou za ramena a poodstoupí kousek dál od sebe. Těmi může žák 
s klíčem projít. 

• Jaký to je pocit dostat se ven?

Vyzvěte žáky, aby se posadili, a vysvětlete prožitou aktivitu.

Každý z nás se někdy v životě může cítit jako ve vězení. V tíživých situacích existuje způsob jak najít 
ke dveřím klíč. Klíč je uvnitř a jmenuje se odpuštění.

V období po bitvě na Bílé hoře, kdy se Komenský ukrýval na panstvích Karla staršího ze Žerotína 
a dozvěděl se o smrti své rodiny, napsal: 

„Padl jsem na zem jako mrtev a neměl jsem sílu vstát.“
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• Dokázali byste pojmenovat, jaké mohl prožívat pocity?  
(např. hněv, bezmoc, smutek, deprese, hořkost, vina za situaci, touha po pomstě)

„Padl jsem na zem jako mrtev a neměl jsem sílu vstát.“ To je stav, který můžeme pojmenovat jako 
vězení, vězení s klíčem uvnitř.

• Vzpomněli byste si, jaké je téma dnešní lekce? 

Ano, odpuštění. A právě odpuštění bylo to, co Komenský v tomto období potřeboval.

3.1 Možnosti zpracování nepříjemných situací v životě (10 min)
Rozhovor, skupinová práce s obrazem

• Co se můžeme naučit o odpuštění z příběhu Komenského, co mu pomohlo znovu vstát?

Jedna z věcí, která Komenskému pomohla překonat tyto pocity i celé toto období a znovu vstát, 
bylo psaní knihy Labyrint světa a ráj srdce. Napsal ho krátce po úmrtí své první manželky a svých 
dvou dětí.

• Vzpomněli byste si na některé další umělce, kteří tvořivým způsobem zpracovali něco,  
co v životě prožili? 

Metodická poznámka 
Žáci např. odpovídají: Božena Němcová – 
kniha Babička (vzpomínky a rozloučení), 
Edvard Munch – obraz Výkřik (obava 
z nemoci), Eric Clapton – Tears In Heaven 
(smrt čtyřletého syna, poté co nešťastnou 
náhodou vypadl z okna). 

 
Umění a tvořivost je jedna z cest, která lidem pomáhá a vždy pomáhala zpracovat to, co prožívali, 
co se jim stalo. 

Rozdělte žáky do 5 skupin, zůstávají však stále v kruhu. Každá skupina dostane obálku s kartič-
kami symbolizujícími možná řešení. Kartičky vysypou z obálky obrázkem dolů. Poté budou jednu 
po druhé otáčet a přemýšlet a diskutovat nad těmito otázkami: 

• Co může člověku pomoci zpracovat  
nepříjemnou situaci, těžké období,  
které zrovna prožívá? 

• Co mu může pomoci odpustit?

Každá skupina si zapisuje jednotlivé nápady. 
Mohou vymyslet i jiná řešení, než nabízejí 
kartičky. 

 
Zopakujte otázku a pusťte žákům píseň Erica Claptona, kterou napsal poté co nešťastnou ná-
hodou zahynul jeho čtyřletý syn. Píseň je příkladem, jak autorovi v těžké životní situaci pomohla 
hudba. Po 2–3 minutách práce se zeptejte žáků na jejich odpovědi, případně je doplňte. 

10 min

Nepříjemné 
situace v životě

3

9.

10.



8

Rodina, která má budoucnost: odpuštění 8.–9. ročník

Metodická poznámka 
Žáci mohou vymyslet i jiná řešení než nabízejí kartičky a také ke kartičkám mohou vymyslet 
jiné interpretace. Spíše než o přesné vyjádření nám jde o hledání více možností a cest ke 
zpracování nepříjemné situace. Níže nabízíme, co mohou žáci vyvodit z kartiček.

Možné odpovědi, ne vše musí nutně zaznít. 

Aktivní postupy

• Tvůrčí zpracování skrze umění  
(nota, paleta, kniha)

• Rozhodnutí  
(rozcestí)

• Naděje, víra, optimismus,  
vědomí jedinečnosti a smyslu  
(svítání – slunce za mrakem, růže)

• Komunikace, sdílení, říct to někomu,  
kdo je ochoten mi naslouchat  
(komunikační bubliny; trojice, která se 
objímá; dopis)

• Vyhledání odborníka, např. mohu  
navštívit školního psychologa  
(sedící postavy)

• Modlitba, meditace, relaxace  
(spojené ruce, meditující postava)

• Fyzická práce, sport, pobyt v přírodě  
(kladivo, hory, ruka s činkou, míč)

• Volné projevení emocí  
(emotikony)

• Studium problematiky,  
větší informovanost, detailní poznání  
a pochopení situace  
(přemýšlející emotikon, poznámkový blok, 
kniha, graf, puzzle)

• Práce ve prospěch lidí v podobné situaci 
např. dobrovolnictví, občanská iniciativa, 
volba profese  
(loga organizací)

Pasivní postupy

• Ignorování

• Apatie, rezignace

• Cynický postoj

Negativní postupy

• Návykové látky, 

• Únik do návykových činností 
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Varianta 
Zbude-li na konci lekce 5 minut, je možné žákům pustit zbylou část videa o životě Komenského. 
Na jeho příběhu vidíme, že nezůstal zahořklý ani pasivní, v depresi. Místo toho o své situaci 
přemýšlel, modlil se, psal, a našel tak klíč od svého vězení a prošel pomyslnými dveřmi 
odpuštění.

4.1 Lano – když se vztahy zamotají (15 min)
Prožitková metoda 

Propojte příběh Komenského s dnešní situací žáků.

Připomněli jsme si příběh Komenského, abychom viděli, že navzdory okolnostem je možné odpus-
tit, jít dál, a dokonce také vytvořit něco hodnotného a být obohacením pro druhé a pro společnost. 
(Je možné využít informace ze zbylé části videa.)

Člověk se může posílit tím, co se mu děje, a může to taky později zúročit. Odpuštění je dar pro 
mě i pro druhé. 

Možná si říkáte: Komenský a jeho životní příběh – to se stalo už dávno. Ale podobné příběhy se 
dějí také dnes, v naší době, dokonce i ve vašem městě. Každý žijeme svůj příběh a každý ho máme 
v něčem těžký.

Žáci si sednou do kruhu. Vyberte 2 žáky, kteří sedí naproti sobě, v dostatečné vzdálenosti. Každý 
dostane smotané lano. Jeden konec si podrží a zbytek lana hodí směrem ke spolužákovi.  
Komentujte činnost a dejte žákům prostor, aby sdělení doplnili: 

Představte si, že jste bráchové/ségry a o něčem se bavíte, něco děláte. Například: „Co si dáme 
dneska k večeři? Dáme si tousty nebo…? Dobře, tak já jdu krájet cibuli a ty namažeš chleby…“ 
Vytváří se mezi vámi síť, kontakt, vztah. To představují lana, která máte v rukách. A pak se jednoho 
dne nepohodnete, pohádáte se a to váš vztah dost zamotá.

Konce lan, která leží volně vedle sebe, několikrát zauzlujte.

Zkoušíte o tom mluvit, ale každý z vás má svou pravdu. Vlastně jde jen o to, kdo má pádnější 
argumenty.

Na zemi vytvořte pomocí izolepy středovou čáru a vyzvěte tyto 2 žáky, aby změřili své síly. Každý 
vezme svůj konec lana a snaží se toho druhého přetáhnout přes čáru na svou stranu.

Vyřešilo se něco? Vůbec ne, zato uzel se ještě víc utáhl a celá situace se ještě víc zkomplikovala. 
Potom všechno vyprávíš nějaké kamarádce/kamarádovi. Rozumí ti a je na tvé straně.

Oba žáci si na pomoc přizvou někoho dalšího a znovu se přetahují.

Každý se jen posílil ve své pravdě. Uzel je stále pevnější. Co teď? Jste naštvaní a necháte to být. 
Jenže tím problém nezmizel, uzel se nerozvázal, pořád vás propojuje. Když se potkáte, máte z toho 
divné pocity a raději se na sebe ani nepodíváte. Nemluvíte spolu. Je vám z toho nanic.

Na obou lanech přibývají další uzlíky. A po čase už řeba ani nevíte, kvůli čemu jste se přetahovali. 
Zůstává jenom nepříjemný pocit, který vás dva pořád spojuje. Co s tím? Půjdou ještě vůbec někdy 
ty uzly rozvázat?

• Zažili jste něco takového? 

• Víte o někom, komu se něco takového děje a podobnou situaci právě řeší?

• Co by v našem příběhu pomohlo uzel rozvázat? 

Lano

15 min

4
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Metodická poznámka 
Žáci vyvodí sami nebo můžeme přinést následující možné řešení konfliktu: vyslechnout si 
pohled druhého, pochopit jej; otevřeně, ale zároveň klidně vyjádřit svůj pohled na věc. Je 
možné se i neshodnout, a přesto se pochopit, odpustit si a nastavit si ve vztahu přijatelné 
hranice. Je možné v dalších hodinách s žáky využít Kroky otevřené komunikace (viz Doplňující 
informace).

Varianta 
Na tomto místě můžete doplnit myšlenky vycházející z vlastní zkušenosti, vašeho příběhu, který 
se týká tématu odpuštění.

Promítněte citát Johna Powella a komentujte ho.

Rád(a) bych vám přečetl(a) text, který popisuje, 
co se v nás děje, když k někomu cítíme zlost. 
Takovou, která toho druhého drží a svazuje 
v naší mysli. Opakem je odpuštění: znamená 
to, že toho druhého ze své mysli vyvážeme, 
pustíme, nebo dokonce propustíme. I pro něj to 
může být dar.

5.1 Hřebík (10 min)
Prožitková metoda

Ukažte žákům zavřenou ruku. 

• V této ruce něco mám. Co by se do mé dlaně mohlo vejít? 

Nechejte žáky chvíli hádat, poté otevřete dlaň, v které byl ukrytý hřebík. Zeptejte se: 

• Co byste o tomto předmětu řekli, jak byste ho popsali?

Metodická poznámka 
Žáci zpravidla odpovídají: je tvrdý, ostrý, může být užitečný, ale taky nebezpečný aj.

Nechejte hřebík kolovat mezi žáky, aby si vy-
zkoušeli jeho ostrost následujícím způsobem: 
Každý se sám mlčky dotkne prstem hrotu hře-
bíku a pak ho předá dál. Zatímco hřebík koluje, 
mohli by někteří žáci začít ztrácet pozornost; 
proto můžete z druhé strany stejným způso-
bem nechat kolovat připínáček.

Upozornění 
Je důležité provést ukázku mlčky, aby to žáci mohli napodobit a zůstat v tichosti.

Odpuštění 
může být jako...

20 min

5
11.

12.
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Máme hřebík, ale hřebík sám o sobě nemůže nic, ještě nám něco chybí. 

Nachystejte 2 kusy dřeva a 2 kladiva. 

Myslím, že stále nemáme vše, co potřebujeme.

Vyzvěte 2 žáky, aby šli dopředu. Měli by být zhruba stejně silní. Jejich úkolem bude co nejrychleji 
zatlouct hřebík do dřeva. Společně s ostatními jim to odstartujte (3 – 2 – 1– teď), povzbuzujte je 
a nakonec také oceňte práci obou. Tito žáci nyní dostanou potřebné nářadí, kterým se pokusí 
hřebík co nejrychleji vytáhnout. (Sledujte čas, pokud se jim to dlouho nedaří, činnost přerušte.)

Společně s třídou poděkujte potleskem vybrané dvojici žáků za jejich úsilí a zeptejte se jich:

• Jak vám to šlo, jak se vám pracovalo?

• Co bylo těžší – hřebík zatloukat, nebo ho vytahovat?

5.2 Hřebík a odpuštění (5 min)
Rozhovor, práce s příběhem

Pokládejte otázky celé třídě. Nad otázkami mohou případně přemýšlet nejprve ve dvojicích.

• Jakou vidíte paralelu/podobnost mezi hřebíkem a odpuštěním, mezi odpuštěním a touto 
činností?

Reagujte na odpovědi a prostřednictvím rozhovoru veďte žáky v přemýšlení, případně odpovědi 
doplňte:

Spolehlivě funguje toto pravidlo: Ubližuje ten, komu bylo ublíženo. Např. táta zbije syna, syn si 
„podá“ svého mladšího bráchu a ten si zase vybije svou zlost na psovi. (Až budou kluci starší, 
pochopí, že táta už z práce přišel naštvaný, protože se nepohodl s šéfem.)

Jinými slovy, když si životem nesu kapsu plnou hřebíků, potřebuju je někam „vrazit“. A stojím 
před rozhodnutím.

Mohu hledat souvislosti, hlubší smysl a tyhle ostré hřebíky (bolestivé zranění, ublížení) využít pro 
vytvoření něčeho užitečného.

Takto to ve svém životě udělal Komenský nebo třeba Veronika Kašáková, která vyrostla v dět-
ském domově. 

Pusťte krátké video v  prezentaci (převzaté z Interaktivní knihy), ve kterém Veronika mluví 
o odpuštění.

Veronika má v současnosti svou nadaci, která 
svými sociálními projekty pomáhá dětem 
v dětských domovech. Nabízí jim osobní růst, 
konzultace s odborníky, profesní poradenství. 

Druhá možnost, jak reagovat na těžkosti 
a konflikty, je, že zůstanu naštvaný a „hřebíky“ 
(zlost) silou zatluču kamkoliv, do koho se dá. 
O tom je další příběh.

16.
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5.3 Rány zůstanou (5 min)
Práce s příběhem

Omluva a odpuštění jsou důležité pro zdravé vztahy, mají moc spoustu ran zahojit, ale ne vždyc-
ky všechny. Proto si musíme dávat pozor na to, jak s druhými lidmi jednáme, protože jinak jim 
můžeme způsobit příliš hluboké rány. 

Přečtěte příběh
Jeden chlapec měl velmi vznětlivou povahu. Snadno se rozčílil, často se pouštěl do potyček 
a sporů. Jeho otec mu jednou dal pytlík hřebíků a požádal ho, aby pokaždé, když ho někdo 
nebo něco rozzlobí, a on pak vyvolá hádku nebo se do ní nechá vtáhnout, zatloukl jeden hřebík 
do ohrady kolem jejich dvora. První den chlapec zatloukl třicet osm hřebíků.

Jak šel čas, pochopil, že je snazší ovládnout svůj hněv než zatloukat hřebíky. Jednou večer, o ně-
kolik týdnů později, oznámil otci, že toho dne se na nikoho nerozhněval.

Otec mu odpověděl: „To je moc pěkné. A odteď každý den, kdy se ti podaří zachovat klid nebo 
se usmířit, z ohrady jeden hřebík vytáhni.“

Po krátkém čase mohl chlapec otci oznámit, že jsou všechny hřebíky venku.

Otec ho pak vzal kolem ramen a řekl mu: „To je moc pěkné, chlapče, ale podívej, ohrada 
je samá díra. Dřevo už nikdy nebude takové jako dřív. Cokoliv v záchvatu hněvu řekneš, způsobíš 
tím lidem, které máš rád, rány. Jsou podobné těmhle dírám. A i když se tisíckrát omluvíš, rány 
zůstanou.“

Lidské bytosti jsou křehké a zranitelné. Všechny na sobě nosí nápis: „Zacházet opatrně, křehké 
zboží“. 

(Sebeřízení.cz, osobní rozvoj a uvědomění)

K příběhu nic nedodávejte, nechejte na žáky příběh zapůsobit. 

6.1 Rekapitulace lekce a rozhodnutí odpustit (5 min)
Prožitková metoda

Možná jste si během lekce na někoho vzpomněli a cítíte, že to mezi vámi není úplně v pořádku. 
Můžete teď jeho iniciály napsat na papír, složit a dát do košíku. Tenhle okamžik může být pro 
každého z vás dárkem; může vám připomínat vaše rozhodnutí a to, že jste vykročili na cestu 
odpuštění, i když třeba nebudete hned cítit nějakou změnu.

Můžete jít příkladem a také napsat na lístek iniciály člověka, kterému potřebujete odpustit. Lístek 
pak vložte do košíku.

Všichni máme někoho, komu potřebujeme odpustit. I já mám na mysli člověka, vůči kterému 
mám zaťatou pěst a je pro mě těžké celou záležitost pustit, takže vám tento příběh zatím nedo-
kážu vyprávět.

Do košíku odevzdají lístek všichni žáci, i kdyby 
na něj nic nenapsali – aby navzájem nesledo-
vali ostatní a nehodnotili, jestli někdo má nebo 
nemá nějaký problém. 

Lístky z košíku přesypte do vhodné nádoby 
a spalte je. Popřejte žákům, aby se jim v tomto 
vztahu podařilo odpustit a mohli jít dál.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

17.
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Upozornění 
Při této aktivitě je nutné dbát na bezpečnost a ověřit přítomnost požárních čidel. 

Lístky je dobré položit žákům na lavici už o přestávce, před zahájením lekce,  
aby je pak měli rychle po ruce.

6.2 Reflexe žáků (5 min)
Rozhovor

Podobně jako na začátku nechejte žáky posílat lano smotané v klubíčku od jednoho k druhému. 
Kdo má právě v rukou lano, může se – bude-li chtít – podělit o myšlenku, kterou si odnáší z této 
lekce.

Pokud by někoho téma odpuštění zaujalo a chtěl 
by nad ním přemýšlet dál, je možné dát žákům 
v prezentaci k dispozici odkaz na Interaktivní knihu 
s dalšími videi, komiksem a otázkami.

Poděkujte žákům za spolupráci a rozlučte se s nimi.

Přeji vám, abyste mohli zažívat odpuštění, které 
bude darem a lékem i pro vás samotné.

Varianta 
Přání na závěr pomocí nafukovacího balonku: Každá nepříjemná událost, nedorozumění, 
nehoda nás určitým způsobem napíná (foukněte do balonku), sbírají se v nás různé pocity 
(další fouknutí do balonku) a v nás se to nafukuje, bobtná a roste (další fouknutí do balonku). 
Nakonec je balonek docela velký. Přeji vám, aby se vám včas podařilo druhým odpustit. 
(Na chvíli upusťte z balonku trochu vzduchu, nakonec jej pusťte úplně.)
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Pracovní listy
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Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rodina-8-9-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf  

Doplňující informace

Kroky otevřené komunikace
Téma mohou s žáky rozvíjet učitelé v dalších hodinách. Mezipředmětovou vazbu bychom našli 
v češtině či výchově ke zdraví. Žáci si mohou vyzkoušet a natrénovat, jak ve složité, nepříjemné 
situaci vyjádřit, že jim něco vadí apod. Takováto komunikace má následující kroky (každý je vyjád-
řen v 1. osobě):

1. Vidím (smyslové vnímání, popis problému)

2. Myslím (vyjádření myšlenek názorů, interpretace problému)

3. Cítím (vyjádření citů a emocí v souvislosti s problémem)

4. Chci (vyjádření mých snah v souvislosti s problémem a případnou změnou)

5. Udělám (vyjádření činnosti, konkrétní návrh ke změně)

(převzato z přednášky Aktivní rodičovství Mojmíra Voráče, 2010)

https://prezi.com/view/wDor6h9x6RVoMABlM2HO/ 
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rodina-8-9-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rodina-8-9-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf  
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