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„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou,  
jinak je to nemožné.“ 

J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být 
více či méně komplikované. A je to právě odpuštění, které v těchto vztazích dokáže obnovit tolik 
potřebný pocit přijetí a bezpečí. Tomu se však musíme učit i v přátelství, a koneckonců i sami vůči 
sobě. Odpuštění je skutečným lékem pro nás a poté také darem pro druhé.

Anotace
Problematika odpuštění je v této lekci nabídnuta prostřednictvím vyprávění skutečných příběhů 
a vizualizace. Autenticky tak zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situa-
ce z více úhlů pohledu. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí odpustit.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:

• Žák bude vědět o možnosti odpuštění a jeho léčivém dopadu na vztahy.

• Žák vlastními slovy popíše princip odpuštění.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:

• Žák v představených příbězích prožije emoce spojené s odpuštěním.

• Žák si uvědomí potřebu odpustit.

K jakému jednání lekce zve/vede:

• Žák je povzbuzen k rozhodnutí odpustit ve vlastních vztazích.
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• papíry a psací potřeby

• papír A4 předem přeložený dle návodu  
a nastříhaný (viz aktivita 5.2)

• malé papírky + košík

• jednoduchý předmět  
(dřevěná koule, kamínek, fix...)

• vejce + igelitový ubrus

Pomůcky 

• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace 

• video Jan Amos Komenský  
(Staleté kořeny)

• video Rodina – Kostelečtí  
(ke spuštění v prezentaci) 

• samolepky na jména, fixy

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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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. Můžete krátce nastínit průběh lekce. Domluvte si také pravidla, jak se budete 
s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu programu.

• mluví vždy jen jeden

• pravidlo STOP (tzn. pokud chci, mohu se zapojit, co nechci, nedělám)

• respektujeme se navzájem a chováme se k sobě s úctou (tzn. chovám se k druhým tak, 
jak chci, aby se oni chovali ke mně)

• nerušíme ostatní při práci

Metodická poznámka:  
V lekci se budeme věnovat citlivému tématu. Třídě proto navrhněte základní pravidla 
a zeptejte se, zda s nimi souhlasí a zda by chtěli něco doplnit. Možná že během následující 
části bude potřeba tato pravidla a naši dohodu připomenout. Je vhodné oslovovat žáky 
křestními jmény. V případě, že na to žáci přistoupí, nabídněte jim samolepky, na které si 
napíší svoje jméno a připevní na oděv. 

1.2 Úvod do tématu (5 min)
Rozhovor

Na začátku jsem se vám představil(a), řekl(a) něco o sobě. Teď bych se rád(a) něco dozvěděl(a) 
o vás. Zajímalo by mě třeba, jaká je vaše dobrá vlastnost, v čem jste dobří, co se vám na sobě líbí. 

Ono se to neříká zrovna snadno. A taky se říká, že samochvála smrdí. Ale nebude to možná trvat 
dlouho a budete se ucházet o práci, přijdete na pracovní pohovor, kde se vás zeptají, v čem jste 
dobří a jaké jsou vaše silné stránky. Teď je dobrá příležitost si to vyzkoušet.

Pro inspiraci vyjmenujte několik příkladů, co může takovou silnou stránkou být.

Poté žákům ukažte jednoduchý předmět (neměl by budit velký zájem ani pozornost, např. ka-
mínek, 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:

• Jaké jsou moje silné stránky, v čem jsem dobrý?

Na konci aktivity poděkujte za odpovědi. Nyní jsou všichni nejen fyzicky, ale také mentálně 
přítomní. 

Děkuji za vaše odpovědi. Dnes budeme spolu přemýšlet nad jednou dobrou vlastností, která je 
přímo považována za ctnost, a tou je schopnost odpustit. To je také naše dnešní téma – odpuš-
tění. Postupně se blíže podíváme na několik skutečných příběhů, které se odpuštění týkají.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1
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2.1 Příběh Komenského (12 min)
Sokratovský rozhovor

Pokračujte odkazem na web Komenský - příběhy lidskosti, na Interaktivní knihu (z webu projektu 
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. Na konci se vás zeptám, co vás 
zaujalo, jaké důležité momenty z jeho života byste připomněli, s čím se Komenský musel vyrov-
nat a co potřeboval odpustit.

Dále veďte sokratovský rozhovor.

Metodická poznámka:  
Sokratovský rozhovor používejte během celé lekce. Je typický svou snahou neustále hledat 
návazné a doplňující otázky, kterými přednášející či učitel směřuje žákovu mysl ke správné 
odpovědi. Učitel se ptá, žáci přemýšlejí, odpovídají a každá jejich odpověď, byť nepřesná, je 
učitelem přijímána jako dobrý materiál pro vznik nové otázky a další úvahy. Žák je otázkami 
doprovázen a směřován v myšlení tak, aby to byl on sám, kdo nachází odpověď a prožívá svůj 
„aha moment“.

Níže jsou uvedeny dvě první otázky a možné odpovědi.

• Který okamžik z videa vám utkvěl v paměti? Který okamžik byste připomněli?

Vyslechněte studenty a poté odpovědi potvrďte krátkým shrnutím: Komenský v životě čelil jednak 
nepříznivým okolnostem – smrti rodičů, manželky, dětí – a jednak nepřátelství – vypálili jeho 
dům, knihovnu.

• Která z těchto věcí by byla nejtěžší pro vás? 

Mohlo by se zdát, že dnes bude řeč o Komenském, ale vzpomněli byste si, jaké má být téma 
dnešní lekce? Ano, odpuštění. 

Jak se vyrovnat 
s krizovými 

situacemi 
v životě?

20 min

2

2:53

https://www.komensky2020.cz/kniha/
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• Co se tedy podle vás můžeme z životního příběhu Komenského naučit? Co jemu pomohlo 
vstát a jít dál?

Jedna z věcí, která Komenskému pomohla překonat toto období a znovu vstát, bylo psaní knihy 
Labyrint světa a ráj srdce. Napsal ji 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). 

2.2 Možnosti zpracování nepříjemných situací v životě (10 min)
Brainstorming

Jak jsme viděli v životě Komenského i dalších umělců, umění a tvořivost je jedna z cest, která 
lidem pomáhá a vždy pomáhala zpracovat to, co prožívali, co se jim stalo. Komenský prožil v 
životě mnoho těžkých věcí. Mohl by snadno nenávidět řadu lidí: příbuzné, co mu nechtěli umož-
nit studium, v moci postavené lidi, kvůli kterým musel odejít do exilu, ty, kteří mu vypálili v Lešně 
jeho knihovnu, nebo ty, kdo ho pomlouvali a snažili se mu škodit. Místo toho Komenský píše o 
potřebě druhým lidem odpouštět.

• Jaké další možnosti má člověk, který potřebuje odpustit, prožít smíření, zpracovat silné emo-
ce a zvládnout nepříjemné situace, které se mu dějí?

Žáci vytvoří dvojice a společně přemýšlejí nad odpovědí na otázku a zaznamenávají si své nápady 
na papír. Po 2–3 minutách práce se o své nápady podělí se skupinou; jejich nápady strukturujte 
a zapisujte je na tabuli, případně doplňte další možnosti.

Metodická poznámka: Odpovědi žáků můžete strukturovat například do těchto tří kategorií:

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)

6.
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Pasivní postupy

• Ignorování

• Apatie, rezignace

• Cynický postoj

Negativní postupy

• Návykové látky

• Únik do návykových činností 

3.1 Odpuštění v přátelství a druhá šance (4 min)
Vyprávění příběhu

Upozornění:  
Během vyprávění a především na jeho konci je vhodné nechat chvíli ticho, během kterého 
budou moci v žácích doznít dojmy či pocity z příběhu. V těchto chvílích by byla škoda něco 
uspěchat. Podobně během diskuse lze očekávat, že si žáci budou potřebovat své odpovědi 
chvíli promyslet. 

Slovně provažte příběh Komenského s následujícími příběhy z dnešní doby. 

Připomněli jsme si příběh Komenského, abychom viděli, že navzdory okolnostem je možné 
odpustit, jít dál, a dokonce také vytvořit něco hodnotného a být obohacením pro druhé a pro 
společnost. 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, každý se s něčím vyrovnáváme.

Podíváme se teď na další skutečné příběhy, tentokrát ale ze současnosti.

Metodická poznámka:  
Je dobré, když se nám podaří najít příběh o 
odpuštění z vlastního života, o který bychom 
byli ochotní se s žáky podělit a zařadit jej 
do této části. Žáci během lekcí velmi oceňují 
právě skutečné příběhy, autentičnost 
přednášejícího, možnost něco se o něm 
dozvědět.  
 
Upozornění:  
Během vyprávění příběhů se vyhněte zbytečné dramatizaci či zveličování, vhodnější je jen 
citlivě konstatovat skutečnost. 

Pokud nechcete sdílet vlastní příběh, můžete přečíst vyprávění autorky lekce:

Ráda bych vám vyprávěla o přátelství s mou 
spolužačkou Ivetou. Spolu s Ivetou jsme na 
základce chodily několik let do stejné třídy, 
obě jsme se dostaly na šestiletý gympl a sedly 
si spolu do jedné lavice. Jednou večer mi od 
Ivety přišla smska, že prý už se mnou v lavici 
sedět nechce. Druhý den jsem zůstala v lavici 
sama a tak tomu bylo až do konce roku. Bylo 

9.

13 min

Přátelství  
a druhá šance

3

8.
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to pro mě ponižující. Spolužáci se mě pořád ptali, co se stalo, ale já jsem se nikdy nedozvěděla, 
proč jsem zůstala sama. S Ivetou jsme spolu několik roků nepromluvily. Postupně se mi podařilo 
nechat to být, udělat vstřícný krok a znovu jsme se sblížily. Později mi šla za svědka na svatbě. 
Přátelství ale dlouho nevydrželo. I tentokrát jsem po čase odpustila, ale vůči Ivetě už mám své 
hranice.

3.2 Přemýšlíme nad příběhem (5 min)
Diskuse

Před diskusí nechte krátkou chvíli ticha. Dle vlastního uvážení pokládejte otázky:

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou spolužačku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Je dobré, když se nám podaří odpustit a dát člověku druhou šanci. Dokonce je možné druhému 
odpustit znovu, ale to už je někdy potřeba nastavit si hranice a chránit se.

Metodická poznámka:  
V této lekci budeme pracovat s vyprávěním příběhů. Příběhy ukazují různé situace v životě 
a spolu s nimi některé roviny odpuštění – vzniká tak prostor pro žáky se se situacemi 
a postavami identifikovat a vcítit se do nich, vidět situaci z různých úhlů pohledu, pocítit chuť 
dozvědět se víc o sobě a o druhých. Jedná se o příběhy skutečné, kdy jména jsou pozměněna. 

Varianta:  
Pokud si všimnete, že některý z příběhů žáky oslovil a mají chuť nad ním přemýšlet, 
diskutovat, mluvit o svých životech, pak je možné se na něj zaměřit více a místo příběhů 
tří zařadit v lekci pouze dva. Přesto je třeba mít stále na paměti, že diskuse má směřovat 
k problematice odpuštění.

3.3 Zlost jako sevřená pěst (4 min)
Prožitková metoda 

Vyzvěte žáky, aby silně sevřeli pěst, jako když mají zlost nebo jsou naštvaní.

Ať přitom zkouší vnímat svá ústa, dýchání, břicho. Jsou stažené. A jsou stažené pokaždé, když si 
člověk vzpomene na někoho, kdo ho štve. 

Po chvilce žáky vyzvěte, aby jednu ruku uvolnili, pustili. 

• Jaký máte v rukách pocit? (úleva)

Podobně je to s odpuštěním.

Promítněte text a uveďte 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.

10.
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Metodická poznámka:  
Tato prožitková metoda slouží k tomu, aby se abstraktní téma odpuštění mohlo aspoň 
částečně žákům „zhmotnit“ a k tomu, aby se žáci mohli trochu uvolnit, zasmát, otevřít se 
pro další přemýšlení.

4.1 Odpuštění rodičům, pochopit a jít dál (5 min)
Vyprávění příběhu

Přečtěte další příběh:

Další příběh vypráví Jitka o Simoně, své sou-
sedce z dětství:

Simona bydlela hned vedle nás a byla o rok 
mladší než já. Její rodiče se rozvedli a podle 
jejích slov si ji přehazovali jako horký bram-
bor, pár dní v bytě s mámou, pár dní v domku 
s tátou. Moc se o ni nestarali a byli k ní hrubí. 
Když jí bylo asi 10 let, vzala jsem ji k nám. 
Už několik dnů byla doma sama a čekala, až 
se někdo z rodičů vrátí. Přišli pro ni asi za týden. Mluvila o tom, že by nejradši rodiče udala na 
sociálce, ale měla strach. Uběhlo pár let, Simona už je na střední. Vyprávěla mi, že mamce od-
pustila a že se jí potom obrovsky ulevilo. Řekla jí, že jí odpouští a že je jí jedno, co si o tom ona 
myslí. Ptala jsem se jí, jak ji to napadlo – odpustit. A ona na to, že četla Bibli, i když není křesťan-
ka (a ani později se jí nestala); že se tam o odpuštění hodně píše a že už to musela zkusit udělat. 

4.2 Přemýšlíme nad příběhem (7 min)
Diskuse

Před diskusí nechte krátkou chvíli ticha. Dle vlastního uvážení pokládejte otázky:

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou kamarádku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Všichni rodiče dělají chyby. Někdy jsou to chyby, které si ani sami neuvědomují. Nezbývá než 
jim odpustit. Dokázat pro ně najít dostatek pochopení a jít dál. Na smíření se musí podílet obě 
strany, ale odpuštění můžeme udělat i jen sami za sebe.  

4.3 Těžké životní situace jako 
rozbité vejce (6 min)
Prožitková metoda

Ukažte žákům vejce a zeptejte se jich: 

• Co byste o vejci řekli, jaké je?

Potom vejce rozbijte – pusťte je třeba na připra-
vený igelitový ubrus na zemi. 

13.

Odpuštění 
v rodině

18 min

4

12.
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Dále se zeptejte: 

• Co byste o vajíčku řekli teď? 

Shrňte jejich odpovědi (křehké, rozbité, mazlavé).

Žáci se rozdělí do dvojic, přemýšlejí a zapisují odpovědi na otázku: 

• Dokázali byste najít paralelu mezi rozbitým vajíčkem a odpuštěním?

Dejte prostor žákům, aby řekli své postřehy a shrňte hlavní myšlenku: 

My lidé jsme křehcí; naše životy a naše vztahy jsou křehké. Snadno se něco rozbije a už to nejde 
opravit. 

Když se vejce rozbije, už nikdy z něj nebude celé vejce, ale může z něj ještě být třeba omeleta. 
Stejně tak rozbitý vztah už bude navždycky jiný.

Když se něco rozbije v životě, zůstane směs různých pocitů, které na nás ulpívají a jsou podobně 
mazlavé jako to rozbité vajíčko a není snadné se toho zbavit. Odpuštění znamená, že se s tím 
jednou provždy vypořádáme a máme zase „čisto“. Když to však neuděláme, začne to „smrdět“.

5.1 Naděje pro vztahy (6 min)
Práce s videem

Pustíme si video, ve kterém se s vámi o své zkušenosti s odpuštěním v rodině podělí jeden mladý 
manželský pár. 

Pusťte žákům video Rodina – Kostelečtí. 

5.2 Jak to vidím já (8 min)
Osobní písemná reflexe, volné psaní

Vyzvěte žáky, aby na papír napsali vše, co je napadá v souvislosti s tématem odpuštění – s tím, že 
nejde o to psát nějaké obecné definice, ale měli by vyjádřit, jak se jich téma týká osobně. Ujistěte 
je, že text píší pro sebe a bude záležet jen na nich, zda ho poté budou chtít přečíst ostatním.

K psaní by měli využít celých 7 minut a používat k formulování svých myšlenek souvislé věty. 

Naděje  
pro vztahy

14 min

5

5:59
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Metodická poznámka:  
Pokud je pro žáky metoda volného psaní nová, vysvětlete princip a postup metody.

Princip:  
Volné psaní je jedna z brainstormingových metod, která nám pomáhá objevit v sobě nečekané 
nápady, myšlenky, souvislosti. Je to případ, kdy psaní slouží k učení, nikoliv k zaznamenání 
hotové myšlenky nebo k její reprodukci. Na rozdíl od jiných typů brainstormingu se volné 
psaní píše jako souvislý text (ne hesla, ale navazující věty).

Postup:

• Polož tužku na papír a piš, co tě napadá k danému tématu.

• Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát. Prostě piš.

• Nevracej se v průběhu psaní k tomu, co už jsi napsal, nevylepšuj to, neopravuj.

• Nenech se brzdit ve svých nápadech nejistotou, jak se co píše – při volném psaní je dovoleno 
chybovat. Nikdo ti nesmí chyby ve volném psaní vytýkat. Až budeš s textem dále pracovat, 
opravíš a vylepšíš ho i po formální stránce.

• Piš po celý stanovený čas – nepřestávej psát, i když máš dojem, že už tě nic nenapadá. 

• Když tě vážně nic nenapadá, můžeš si pomoct tak, že napíšeš např. „Co bych ještě mohl 
napsat k našemu tématu?“ nebo „Jak bych teď mohl v tématu pokračovat?“ apod.

• I když píšeš tyto nebo jiné pomocné věty, snaž se myslet na téma a vrátit se k němu.

• Ačkoliv píšeš bez přestávky, nemusíš psát rychle. Piš svým běžným tempem.

• Volné psaní píšeš výhradně pro sebe. Rozhodneš se sám, zda ho přečteš druhým nebo jinak 
zveřejníš, anebo zůstane jen pro tebe. 

6.1 Co to je odpuštění? (5 min)
Rozhovor

• Jak byste shrnuli nebo svými slovy vyjádřili, co to je odpuštění, případně co odpuštění není?

Pomáhejte žákům s hledáním příhodné formulace. 

Metodická poznámka:  
Volte slova s ohledem na reálně proběhlou lekci tak, aby se tento závěr vztahoval k obsahu, 
k tomu, co sami žáci během lekce řekli, nad čím přemýšleli. Ve shrnutí by mělo zaznít 
následující:

a. Odpuštění je proces, je něčím, co dělám v prvé řadě sám pro sebe. Odpuštění je pro mě 
lékem. A v případě, že o něj druhá strana stojí, je darem a lékem i pro něj.

b. Co odpuštění není – pouhé slovo; neznamená zapomenout; neznamená neustále, do-
nekonečna dávat druhou šanci (potřeba hranic); naivita, předstírání, reakce na omluvu, 
popření, tolerování, nadřazenost; neznamená to, že bolest zmizí...

Reflexe 
a závěr

13 min

6
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6.2 Rozhodnutí odpustit (4 min)
Prožitková metoda

Uveďte názornou činnost slovy: 

Někdy se nám stane, že chceme odpustit, 
protože víme, že odpuštění nás může uzdravit 
a osvobodit. Ale přestože si to přejeme, může 
se nám to zdát nemožné. Je to, jako by tento 
papír byl odpuštění a my si přejeme vstoupit 
„do něj“, ne na papír, ale dovnitř. Tzn. nejen 
o odpuštění přemýšlet, ale prožít ho, stát v od-
puštění, žít odpuštění.

Podle přiloženého postupu rozstříhejte před 
žáky papír tak, abyste si do něj mohli stoup-
nout - viz obrázek.. Pak se do vystřiženého tvaru 
postavte.

Pokračujte slovy:

Můžu stát a být v odpuštění. Odpuštění může 
být důležitou hodnotou v mém životě. Stát 
v odpuštění může být můj životní postoj. Je to 
však cesta, která vyžaduje určité úsilí a řadu 
vědomých kroků a rozhodnutí.

6.3 Reflexe žáků (4 min)
Podobně jako na začátku nechejte žáky posílat si od jednoho k druhému jednoduchý předmět. 
Kdo drží předmět v ruce, může (bude-li chtít) říct myšlenku, kterou si z této lekce odnáší.
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