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PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 
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KDO JE KDO: Zuckerberg & Breivik 
(rozstříhat a smíchat dohromady)

M. Z.

Narodil se 14. 5. 1984 (34 let).

Studoval na Harvardu v USA (nedokončil).

Začal s podnikáním již na VŠ v 19 letech.

Realizací svých plánů se dotkl milionů mladých lidí a jejich rodin po celém světě.

Byl minimálně 2× obviněn v souvislosti se svou činností.

Je štědrý, protože věnuje 99 % obrovského zisku své firmy na charitativní účely.

Je ženatý.

A. B. B.

Narodil se 13. 2. 1979 (40 let).

Studoval 1 rok na gymnáziu.

Byl v určitém ohledu velmi sečtělý.

Zajímal se velmi intenzivně a zarputile o aktuální problematiku imigrantů.

Své názory zapsal do „manifestu“, na kterém pracoval 9 let.

Aby mohl zrealizovat své plány na změnu ve společnosti,  
odjel na výcvik do Běloruska.

Realizací svých plánů se přímo dotkl desítek mladých lidí,  
ale také jejich rodin z několika zemí světav.

Je svobodný.



Pracovní listy Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.;–9. ročník

KDO JE KDO: Mengele & Winton (rozstříhat a smíchat dohromady)

Kap. Dr. Med. Dr. Phil. Josef Mengele 
(16. 3. 1911 – 7. 2. 1979)

• Měl 3 doktoráty (filozofie, 2× medicína).

• Pracoval u vojenské jednotky.

• Získal několik významných vyznamenání  
(např. Železný kříž, válečný záslužný kříž, čestný 
prýmek starého bojovníka, odznak za zraně-
ní, medaile za zimní tažení na východní frontě 
1941/42).

• Pod nepřátelskou palbou zachránil život 2 čle-
nům posádky tím, že je vytáhl z hořícího tanku.

• Byl 2× ženatý.

• Svým výzkumem se snažil najít možnosti, jak 
uměle ovlivnit narození dvojčat a vícerčat.

• Snažil se také vyvinout vakcínu proti vážným 
nemocem (např. Skvrnitý tyfus).
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uměle ovlivnit narození dvojčat a vícerčat.

• Snažil se také vyvinout vakcínu proti vážným 
nemocem (např. Skvrnitý tyfus).

Sir Nicholas George Winton, MBA
(19. 5. 1909 – 1. 7. 2015)

• Měl maturitu. 

• Rád lyžoval a své 100. Narozeniny oslavil letem 
v ultralehkém letadle.

• Ve svých 30 letech zrealizoval projekt na zá-
chranu životů, který se mimořádným způsobem 
dotkl životů mnoha rodin z československa 
(především dětí).

• Pracoval jako makléř a také v administrativě u raf 
(královské letectvo britských ozbrojených sil).

• Měl dceru.

• Získal několik významných vyznamenání – např. 
Řád tomáše garrigua masaryka iv. Třídy (1998); 
knight bachelor (2002); british hero of the ho-
locaust (2010); velkokříž řádu bílého lva (2014); 
člen řádu britského impéria.
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CTNOSTI (1. strana pro lektora / 2.–4. strana do skupin)

MOUDROST 
nám dává jistotu v rozhodování. Je to velká síla spojující logiku s lidskostí. Moudrý člověk neříká ostatním, co mají dělat, 
ale zasáhne, když je potřeba pomoci s hledáním východiska. Nemůžeme jednat moudře, když si neudržíme odstup.

PROTIPÓLY: lest a chytráctví / hloupost či nerozvážnost

„Přemýšlím, než něco udělám. Spoléhám na sebe a své zkušenosti. Svou pravdu nikomu nevnucuji.“

SPRAVEDLNOST 
chrání práva každého z nás. Spravedlivě smýšlející a jednající člověk je schopen odhlédnout od svých vlastních zájmů 
a přihlédnout k zájmům ostatních. Základem spravedlnosti je důvěra.

PROTIPÓLY: krutost a tvrdost / slabost či nespravedlnost

„Ctím práva ostatních i svá vlastní. Uznávám morální hodnoty. Nikoho předem neodsuzuji.“

STATEČNOST 
nám dává sílu čelit obtížím i vlastnímu strachu. Je to vůle vydržet i za vysokou cenu. Statečnost se rodí z uvědomění, 
co je pro nás v životě nejdůležitější. Statečnost se projevuje tváří v tvář nebezpečí a nelze ji mít jen částečně.

PROTIPÓLY: bezhlavý a zbytečný risk / zbabělost

„Ať už život přinese cokoliv, jsem připraven tomu čelit.“

„Když vím, že jde o to podstatné, nevzdám se. Překonám svůj strach.“

PRACOVITOST 
(místo MÍRNOSTI) – nám přináší radost z toho, že můžeme měnit své okolí k lepšímu. Pracovitost nás vede k našim 
cílům, ale touha po jejich dosažení by neměla zastínit radost z práce samotné. Síla pracovitosti je v pocitu užitečnosti.

PROTIPÓLY: lenost/workoholismus

„Věnuji plnou pozornost tomu, co dělám. Neodkládám, co je potřeba udělat. Mám radost z toho, co dělám.“
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