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Pravda
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Pravda

Lež

Pravda

Lež

Pravda

Lež

Pravda

Lež

Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé.
Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.
V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.

Tvrzení
Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé.
Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.
V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.

Tvrzení
Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé.
Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.
V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.

Tvrzení
Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé.
Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.
V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.

Tvrzení
Všechny informace, které čtu v časopisech, jsou pravdivé.
Nad informacemi z internetu bych měl/a přemýšlet,
ne je hned přijímat jako určitě pravdivé.
V médiích se mohou objevovat křivá obvinění nebo polopravdy.

Pracovní list – Příběh dětí

3. – 5. ročník

Proč mluvit pravdu

Třídou se ozýval klasický hluk dětí, které se celý týden neviděly. Když vtom do třídy vstoupil Vilém.
Vili byl typický třídní kápo, vždy šel s dobou, sledoval nejnovější trendy, všichni kluci chtěli být jeho
kamarádi. Jelikož měl Vilém během jarních prázdnin narozeniny, dalo se očekávat, že do školy
přinese ukázat nějaký úžasný dárek, který k nim dostal. A taky, že jo. Jako první si jich všiml Hugo.
„Tý jo, pěkný,“ řekl a s obdivem sledoval Vilémovy nové Apple Watch páté série. To už se k Vilimu
seběhla téměř celá třída. „Co je to za barvu?“ zeptal se další z chlapců. „Vesmírná šedá,“ odvětil
Vilém jakoby nic, i když ho taková pozornost samozřejmě velmi těšila.
První tři vyučovací hodiny proběhly obvyklým způsobem a následovala hodina tělocviku. V chlapecké šatně se všichni rychle převlékli a za chvíli už v ní nezůstal nikdo kromě Huga, kterému převlékání vždy trvalo nejdéle. Jak se tak líně přezouval do sálovek, uviděl řemínek Vilémových hodinek
vyčuhujících z kapsičky u batohu. Než nad tím jakkoliv rozumně zauvažoval, už je držel v ruce
a se zalíbením si je prohlížel. Jen si je tak zkusím dát na ruku, říkal si pro sebe v duchu, abych věděl, jak by mi seděly. Takové hodinky si totiž vždycky přál. Když vtom vběhl do šatny Marek, který
si zapomněl sundat před tělákem řetízek a šel si ho tedy dát do batohu. „Co tady děláš?“ zeptal se
Marek Huga pohoršeně, když uviděl, že má v ruce Vilémovy hodinky. „Nic, já, spadly mu, tak jsem
je chtěl jen…“ snažil se Hugo rychle vymyslet nějaký důvod toho, proč drží hodinky v ruce. „Tak už
pojď, kapitáni právě vybírají družstva na vybíjenou,“ řekl na to Marek a čekal, až si jeho kamarád
zaváže i druhou botu, a společně běželi do tělocvičny.
Ačkoliv Marek Viléma považoval za svého kamaráda, drahé dárky mu vždycky záviděl, stejně tak
jako teď jeho nové hodinky. V tu chvíli se mu v hlavě zrodil plán. Marek věděl, že Hugo hodinky
vrátil zpátky do kapsy batohu, ale až je bude Vilém později hledat, může říct, že Huga viděl, jak je
má v ruce poté, co už všichni ostatní z šatny odešli. Po závěrečném „zdar, zdar, zdar“ se všichni
rozeběhli převléknout zase do svých šaten. Vilém samozřejmě okamžitě zjistil, že hodinky v batohu
nemá, a začal z něj hystericky vyhazovat všechny věci na zem. Marek, který měl v tu dobu hodinky u sebe v kapse, sykl na kamaráda Petra, který stál vedle něj. „Pss, hele,“ řekl a povytáhl kousek
Viliho hodinek. „Ale pššššt!“
Předtím, než se všichni vrátili zpátky do třídy, stihl si Marek schovat hodinky do boty ve skříňce.
Říkal si, že i když se učitelka začne pravděpodobně teď pídit po tom, kde by mohly hodinky být,
tady je snad nikdo nenajde. Poslední hodinu měla být přírodověda, nicméně, jak se dalo očekávat,
se místo ní začalo vyšetřovat zmizení hodinek. Marek okamžitě obvinil Huga, že hodinky vzal určitě
on, protože ho viděl, jak je má v ruce, když byl v šatně sám….

Pracovní list – Dokončení příběhu

3. – 5. ročník

Proč mluvit pravdu

Varianta 1
Marek se dokonce obrátí na Petra, aby mu jeho příběh potvrdil. Petr, jelikož se bojí, že by přišel o kamaráda,
dosvědčí Markovi jeho příběh, i když ví, že to není pravda.
• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.
Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami:
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky?
• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky lži?
• Jak se cítí Petr, který kvůli kamarádovi lže?

Varianta 2
Petr ví, že Hugo hodinky nevzal, protože mu je Marek ukazoval v kapse. Přesto nic neřekne a tváří se, že o ničem
neví.
• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.
Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami:
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky?
• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky lži?
• Jak se asi cítí Petr, který sice zná pravdu, ale neřekne ji?

Varianta 3
Petr ví, že Hugo hodinky nemá, protože je viděl u Marka. Rozhodne se pouze nepřihlížet a řekne učitelce pravdu.
• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.
Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami:
• Jak se asi cítí Vilém, který byl okraden a kvůli lži teď nemá svoje hodinky?
• Jak se asi cítí nevinný Hugo, který právě prožívá důsledky Markovy lži?
• Jak se asi cítí Petr, který se rozhodl nemlčet a jít s pravdou ven?

Varianta 4
Marek ví, že to bude hrozný průšvih, ale přesto se po chvíli vyšetřování rozhodne přiznat celou pravdu. Řekne učitelce, že Vilémovi vzal hodinky on a příběh o Hugovi si vymyslel.
• Zkuste příběh dokončit tak, jak by podle vás pokračoval dál.
Poté se zkuste zamyslet nad následujícími otázkami:
• Jak se asi cítí Vilém, který díky přiznání Marka získá zpět svoje hodinky?
• Jak se asi cítí Hugo, který si prožil důsledky lži, ale poté byl pravdou očištěn?
• Jak se asi cítí Petr, který nemusel kvůli Markovi nic tajit ani lhát?

Pracovní list – Pravda, lež a zatajování pravdy
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Lhát je špatné.
Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod.
Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež.
Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná.

Tvrzení
Lhát je špatné.
Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod.
Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež.
Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná.

Tvrzení
Lhát je špatné.
Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod.
Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež.
Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná.

Tvrzení
Lhát je špatné.
Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod.
Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež.
Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná.

Tvrzení
Lhát je špatné.
Lhát není špatné, pokud máš ke lži vážný důvod.
Zatajovat pravdu je stejně špatné jako říct lež.
Vždy je lepší říct pravdu, i když je nepříjemná.

