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„Ať už člověk podniká cokoli,  
potřebuje, aby to dávalo smysl.” 

J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Jsme aktivní tvůrci svého života a máme možnost dobře naložit se svým potenciálem ve svém 
povolání, a to i v těžkých obdobích života. Rozhodujeme se, čemu budeme věnovat své úsilí tak, 
abychom zúročili náš talent a byli prospěšní sobě i svému okolí.

Anotace
Lekce vede k zamyšlení nad  zásadami vlastního přístupu k životu i práci tak, jak je učil J. A. 
Komenský. Na základě videa se žáci zamyslí nad svým potenciálem, se kterým mohou ve svém 
budoucím povolání disponovat, a prozkoumají, do čeho by chtěli investovat svůj život a svůj 
talent. S oporou o životní příběh J. A. Komenského se inspirují, jak lze i těžké životní chvíle aktiv-
ně přetavit do tvůrčí činnosti. Pomocí videa s příběhem z reálného života je žákům představena 
poctivost jako jeden z důležitých faktorů smysluplné a naplňující činnosti.

Na tuto lekci lze navázat hodinovou lekcí Existuje lepší cesta?, která je zaměřena na rozdíly mezi 
zaměstnáním a podnikáním.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Že každé činění člověka musí být smysluplné.

• Jaké překážky musel v životě překonat J. A. Komenský.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Které činnosti ho baví, vidí je jako smysluplné a chce jim věnovat své úsilí.

• Že poslání či povolání může člověk hledat a nalézat i v průběhu života.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• K hledání průniku toho, co umím a svět potřebuje.

• K poctivému jednání.
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• PL Pro co ráno vstávám  
(1x pro každého žáka) 

• prázdné papíry A4 (1x pro každého žáka) 

• silný fix pro každého žáka

• krabice s nápisem POŠTA

• PL Kvíz o životě J. A. Komenského  
(1x do dvojice / pro každého žáka) 

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Podnikavost, která má budoucnost  
(ke spuštění v prezentaci)

• video Podnikavost – Jonáš Oubrecht  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Petr a výběr povolání  
(1x pro každého žáka) 

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 Seznámení, úvodní motivace (7 min)
Vyprávění

Metodická poznámka 
Pokud jste lektor(ka), který/á třídu běžně neučí,  představte na začátku sebe i organizaci, 
kterou reprezentujete. Domluvte si, jak se budete s žáky oslovovat.  Dále se dohodněte na 
pravidlech spolupráce v průběhu lekce. Zejména si se žáky osvěžte pravidla komunitního 
kruhu, v kterém budeme během lekce často pracovat.

Představte žákům téma lekce: 

Dnes společně budeme přemýšlet nad tím, 
co znamená najít svoje povolání a jaký dává 
smysl to, co děláme. 

Jan Amos Komenský, kdysi řekl: „Ať už člověk 
podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo 
smysl.” 

Navažte na citát Komenského a vyprávějte žákům o své zkušenosti: jaké jste v jejich věku měli 
očekávání od svého budoucího povolání; jaká povolání jste vykonávali a co vás na nich nejvíce 
bavilo; o různých povoláních, jimiž jste prošli, včetně dlouhodobých brigád; jak jste hledali práci, 
která by vám dávala smysl; co vám v tomto hledání pomáhalo. 

Poté položte žákům následující otázky a požádejte je, aby odpovídali zvednutím ruky, pokud sou-
hlasí. Když jejich odpověď je ne,  ať nechají ruce dole.

• Studuješ to, co si myslíš, že tě jednou bude živit?

• Děláš ve svém volnu to, co tě baví?

• Souvisí to, co tě baví, s tím, co studuješ?

Metodická poznámka 
Pokud to žákům pomůže, požádejte je, aby během odpovědí měli zavřené oči, a tak každý 
svobodně odpovídal sám za sebe bez ovlivňování či hodnocení druhými. Nechte tichý čas po 
každé otázce, aby mohla odpověď doznít. Odpovědi není třeba komentovat. 

2.1 Petrův příběh (10 min)
Práce s videem a pracovním listem

Před spuštěním videa rozdejte žákům pracovní list PL Petr a výběr 
povolání a žáky instruujte slovy:

Nyní se podíváme na video. Během jeho sledování si v tabulce zaškrt-
něte ANO, nebo NE. Pouze na poslední otázku odpovězte slovy.

Seznámení, 
úvodní motivace

Výběr 
povolání

7 min

14 min

1

2

„ Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl.”
J. A. Komenský

Smysluplnost mé práceStřední odborné učilištěPracovní listy: Petr a výběr povolání

Otázka ANO NE

Bavilo Petra studium?

Trefil se s výběrem školy?

Dělá Petr to, co vystudoval?

Když si špatně vybereš školu, je to konec světa?

Proč šel Petr studovat geodézii? •  

•  

Myšlenky, které mě zaujaly (zapiš alespoň dvě):

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 

3.  
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Nyní pusťte žákům první část videa.

Po zhlédnutí projděte se žáky odpovědi, které 
si žáci zapsali. 

Metodická poznámka 
Správné odpovědi v PL Petr a výběr povolání je ve všech řádcích NE, u poslední otázky to je 
„líbilo se mu prostředí” a „byly tam i holky”. 

Odpovědi shrňte a zároveň se žáků dále ptejte: 

• Myslíš si, přestože Petra jeho studium nějak zvlášť neoslovilo, dokonce si špatně vybral školu 
a nakonec ani nedělá to, co vystudoval, že může být Petr ...:

• ... šťastný?

• … úspěšný nebo dobrý v tom, co teď dělá?

• … může být dokonce prospěšný společnosti?

Dále vyzvěte žáky, aby si při sledování pokra-
čování tohoto videa v krátkých bodech zapsali 
dvě nebo tři myšlenky, které je zaujmou. 

Po zhlédnutí nechte žákům 1-2 minuty na 
dopsání myšlenky.

2.2 Můj příběh (4 min)
Práce s příběhem

Nyní vyzvěte žáky, aby si našli spolužáka, se kterým jsou ochotni sdílet své myšlenky a vzájemně 
si odpověděli na otázku:

• V čem se příběh Petra shoduje  s tvým příběhem, v čem se od něj liší?

Upozorněte žáky, aby si pozorně naslouchali. Každý z žák může hovořit maximálně dvě minuty. 

3.1  Pro co ráno vstávám (12 min)
Práce s pracovním listem

Do čeho má smysl, abys investoval svoji energii, svůj čas a svůj život? Co je to, proč ráno otevřeš 
oči a nakonec i vylezeš z postele? Pojďte teď prozkoumat, co vás baví a co by mohlo být vaším 
životním posláním.

Pokud nevíš, co tě baví, zkus si napsat to, co bys chtěl vyzkoušet a ověřit si, jestli je to to, co by 
tě bavilo a nebo zjistíš, že to není ono. Nikdy není pozdě poznávat nové věci, učit se nové doved-
nosti - vždy můžeš změnit svoje pracovní směřování. 

24 min

Moje sny

3
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Rozdejte žákům PL Pro co ráno vstávám.

Nyní vyzvěte žáky, aby každý sám za sebe vyplnil v tabulce 
prvních pět sloupečků. Vysvětlete jim, že se nemusí držet jen 
oboru, který studují, ale mohou zahrnout cokoliv, co je baví, 
co jim dobře jde, včetně například komunikačních schopnos-
tí (např. “umím dobře naslouchat”). Dejte žákům cca 4 minu-
ty na samostatnou úvahu.

Veďte žáky v třídění jejich seznamu otázkami: 

• Čím z toho, co děláš rád nebo co umíš udělat kvalitně 
(tzn. v čem jsi dobrý) se dají vydělat peníze?  Označ to ve 
své tabulce kolečkem (penízem).

• Co z toho, co děláš a co umíš, bys dělal, i kdyby ti za to 
nikdo nezaplatil? Označ to “fajfkou”.

Po vyplnění prvních pěti sloupečků dejte tuto instrukci:

Nyní si pozorně prohlédněte, co jste si zapsali a označili. Pak vyplňte šestý sloupeček. Zkuste 
přemýšlet a napsat do něj, co z toho, co vám jde a baví vás to, by mohli potřebovat druzí lidé. 
Možná právě v tomto průniku objevíte svoje poslání - povolání.

Před vyplněním šestého sloupečku modelujte řešení těmito nebo vlastními příklady:

Například když máš napsáno“umím naslouchat” a vidíš kolem sebe, že lidé potřebují, aby jim 
někdo naslouchal, zapiš si to do 6. sloupce. Nebo například když umíš opravit auta, to, co druzí 
potřebují jsou bezpečná a spolehlivá auta. 

Dejte žákům prostor 1 až 2 minuty na doplnění pracovního listu.

Práci uzavřete slovy:

Teď jste si pomocí tabulky promysleli své možnosti a dovednosti. Možná někomu z vás připadá, 
že není reálné, aby se jednou živil tím, co ho opravdu baví. Pokud si ale nedovolíme mít třeba i 
velký sen, tak se těžko může naplnit. Zkuste teď odložit na chvíli své obavy a pochybnosti, odlož-
te i tabulku a zkuste na prázdný papír napsat, jaká by byla vaše práce snů. 

3.2 Tichá galerie snů (12 min)
Galerie, kladení otázek

Rozdejte žákům prázdný list papíru, každý si vezme silný fix a zadejte tuto instrukci:

Na prázdný list papíru, který máte před sebou nyní velkým písmem napište svoji práci snů. Papír 
nepodepisujte. Jakmile budete mít napsáno, přineste svůj sen sem “na poštu” a přesuňte se za 
mnou do kruhu.

Doprostřed kruhu položte krabici s nápisem POŠTA. Žáci budou postupně přicházet a usazovat 
se v kruhu. Tím se papíry přirozeně zamíchají. Po dodání posledního papíru, vše z pošty vysypejte 
a zamíchejte. S žáky všechny sny - dopisy rozmisťte po kruhu, aby bylo možné je při obcházení 
kruhu číst.

Varianta 
Místo pošty je možné s žáky vyrobit z papírů s napsanými sny jednoduché vlaštovky. Všichni 
s nimi pak přijdou do kruhu a na signál vyšlou naráz všechny vlaštovky do pomyslného nebe 
snů. Tím dojde k promíchání listů. Poté můžete společně rozložit do galerie a pokračovat 
galerií.

Smysluplnost mé práceStřední odborné učilištěPracovní listy: Pro co ráno vstávám
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Nyní se nacházíte v “Galerii snů”. Jako v každé galerii chodíte od díla k dílu beze slov a necháváte 
každé umělecké dílo na sebe působit. Nerušte sebe ani druhé žádnými komentáři. Své přemýšle-
ní si uchovávejte ve svém nitru.

Nechte žáky procházet touto galerii 2-4 minuty. Můžete k tomu žákům pustit klidnou hudbu jako 
podkres.

Po doznění skladby či uplynutí času požádejte žáky, aby si v kruhu sedli tváří do středu. Sedněte 
si mezi ně a ptejte se například:

• Chtěl by někdo říct, co se mu teď honí hlavou?

• Který sen tě nejvíce oslovil a čím?

• Když se vrátíme k videu ze začátku hodiny, co pro tebe osobně znamená věta, kterou řekl 
Petr: “Cokoli děláš, dělej nečekaně krásné.”?

• Na začátku jsme slyšeli citát od Jana Amose Komenského: “Ať už člověk podniká cokoli, potře-
buje, aby to dávalo smysl.” Jak ho můžeš použít ve svém životě?

• Jaký je podle tebe rozdíl mezi prací (zaměstnáním) a povoláním?

Nakonec vyzvěte žáky, aby si svou práci snů napsali na pracovní list, aby svůj sen nezapomněli.

Varianta 
Listy se sny žáků je možné opět posbírat na poštu, uschovat a využít je v závěru studia. Při 
loučení apod. se listy znovu rozvěsí, můžeme se žáků ptát, zda si pamatují, při jaké příležitosti 
tyto listy vznikly, jestli se jim podařilo přiblížit se svým snům nebo zda se sny změnily apod.

4.1 Klacky pod nohy (12 min)
Kvíz, vyprávění

Zahajte aktivitu slovy:

O Janu Amosu Komenském jste jistě už slyšeli. Co se vám vybaví, když zazní toto jméno?

Nechte zaznít pár odpovědí a navažte.

Když se řekne J. A. Komenský, řada lidí řekne, to je “učitel národů”, zkrátka slavná osobnost. 
Bezesporu víme, že Komenský byl velice talentovaný. 

Ve dvojicích si teď zkusíte  vyplnit kvíz, který vám pomůže odhalit dobu ve, které Komenský žil, 
hodnoty, které zastával a překážky, kterým musel čelit, aby dospěl k svému cíli, tj. aby naplnil 
svou touhu, své poslání reformovat školství. Své odpovědi zapište do sloupce “Co si myslíme”.

Vyzvěte žáky, aby se rozdělili do dvojic a rozdejte PL Kvíz o ži-
votě J. A. Komenského. Mohou pracovat v lavicích tak, aby 
později dobře viděli na tabuli.

Varianta 
Pracovní list mohou vyplňovat žáci jednotlivě.

Nechte žáky ve dvojicích pracovat cca max 4 minuty. Déle není 
zapotřebí. Kontrolu svých odpovědí žáci provedou během po-
slechu vyprávění doprovázené slidy, žáky instruujte: 

Neférový život, 
férové hodnoty

20 min

4

Smysluplnost mé práceStřední odborné učilištěPracovní listy: Kvíz o životě J. A. Komenského

Do sloupce “Co si myslíme” napište, jaká odpověď je podle vás správná. Někdy může být i více odpovědí správných. 

Otázka Co si myslíme Co jsme se 
dozvěděli z příběhu

1. Komenský se narodil: 
A. v Polsku

B. v Rakousku (v Habsburské monarchii)

C. na Moravě (v Moravském markrabství)

D. ve Francii

2. Doba, ve které Komenský žil byla:
A. jedno z nejkrvavějších století, které kdy lidstvo zažilo

B. jedno z nejmírovějších století

C. normální, vyrovnaná doba

3. Za svého života čelil epidemii:
A. cholery

B. Covidu 19

C. moru

4. Hlavním náboženstvím jeho rodné země v té době bylo:
A. katolictví

B. protestantismus

C. svoboda vyznání (nebylo určené)

5. Rodina
A. Byl třikrát ženatý, protože mu první dvě manželky zemřely.

B. Zemřeli mu v raném dětství rodiče.

C. Všichni byli zdraví jako řípa.

6. Komenského osobní vyznání víry bylo:
A. katolictví

B. protestantismus

C. byl bez vyznání

7. Cestování:
A. Jako student odjel do cizí země, poté se vrátil domů.

B. Nikam nejezdil, vždy bydlel a pracoval jen v zemi, kde se 
narodil.

C. V dospělosti byl nucen svou vlast opustit a nikdy mu nebylo 
umožněno se tam vrátit.

D. Procestoval řadu zemí.

8. O práci Komenský řekl:
A. Pracovat, pracovat, pracovat.

B. Správně se daří dílo, když je poctivé a k Boží slávě.

C. Hlavně ať máme plné břicho.

D. Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit ani 
jednotlivým členům tohoto celku.

E. Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl.

F. Neskládat ruce v klín.
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Nyní si ve zkratce povězme čemu ve svém životě Komenský čelil. Poslouchejte a zároveň porov-
návejte své vlastní odpovědi s tím, co slyšíte a uvidíte. Zkontrolujete si tak odpovědi na otázky 
1-7. Odpovědi, které uslyšíte si zapiš do sloupce “Co jsme se dozvěděli z příběhu”.

Metodická poznámka 
Správné odpovědi v kvízu jsou: 
1: B, C;  2: A;  3: C; 4: A; 5: A,B; 6: B; 7: A,C,D; 8: B,D,E,F  
Žákům odpovědi neprozrazujte, nechte je, ať si sami opraví případné chyby v kvízu podle 
vašeho vyprávění.

Vyprávějte příběh s oporou o prezentaci:

Většinou známe výsledky Komenského práce, 
tj. jeho knihy. Také víme,  že prosazoval škol-
ství, které by nebylo jen biflováním.

K tomu ale vedla dlouhá cesta. Pojďme se 
teď podívat na některé důležité události 
v Komenského životě. Během mého vyprávění 
si můžete kontrolovat svůj pracovní list. 

Místo jeho narození není přesně známo. 
Uvádí  se vesnice Nivnice nebo Uherského 
Brodu. Každopádně je to na Moravě. Tehdejší 
Moravské markrabství bylo v té době součástí 
Habsburské monarchie tedy Rakouska.

Jako malému chlapci mu zemřeli rodiče a dvě 
sestry.

Od té chvíle byl odkázán na dobrodiní jiných. 
Díky podpoře, která se mu dostala, mohl 
studovat dokonce i v zahraničí v Heilderbergu 
v Německu. Potkal tam mnoho vzdělaných 
osobností a vybudoval si pevné názory na život 
a na Boha.
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Jeho doba se stala jedním z nejkrvavějších ob-
dobí lidstva, byla to doba 30. leté války, kterou 
odstartovala bitva na Bíle Hoře. Také doba, 
kdy Evropou procházela epidemie moru. Mor 
zasáhl jeho rodinu, zemřela mu na něj první  
manželka a dvě děti. Mezitím mu jeho odpůrci 
veřejně spálili knihy, které psal.

Proč?

Protože hlavním náboženstvím Rakouska bylo 
katolictví. Nicméně Komenský nebyl katolík. Byl 
kazatelem Jednoty bratrské, tedy byl protestan-
tem. Pro své vyznání byl nucen se svou druhou 
manželkou svou vlast opustit a nikdy mu neby-
lo umožněno se tam vrátit.

Přes všechny klacky, které mu život házel pod 
nohy, Komenský stále něco podnikal  a rozvíjel 
svá obdarování. Smutek a žal, který zažíval, 
přetavil do psaní knih, písní, tvorby, učil se 
nové věci. Snažil se rozumět světu. Dbal, aby 
se lidem všude vzdělání dostalo. Cenil si také 
manuální práce, včelařil, vytvářel dřevoryty 
pro ilustrace a podobně. Pracoval i přes další 
osobní bolest, kdy podruhé ovdověl. 

Jedna z dalších ran v jeho životě zaútočila na 
to, co celý život budoval a tvořil. Dovedeš si 
představit, že to, co buduješ desítky let – např. 
nějaký podnik (autoservis, cukrárnu, známý 
kadeřnický salon, vyberte podle oboru žáků) 
ti jednoho dne shoří se vším, co je v něm? 
Komenskému v roce 1656 v polském Lešně 
shořela velká část jeho díla. Všechny knihy měl 
tenkrát ručně napsané a neexistovaly opisy. To 
už mu bylo 65 let, tenkrát již velmi vysoký věk. 

Komenského heslem bylo: Neskládat ruce v 
klín. Byl vděčný, že tenkrát zachránili své životy 
a znovu se pustil do díla. 

U osmé kvízové otázky máte možná více od-
povědí. Nyní víme, že Komenský opravdu řekl 
“Neskládejte ruce v klín”. Které další citáty jsou 
také jeho se dozvíme za chvíli. 

Metodická poznámka 
Hovořte pomaleji, po každém slidu udělejte malou pauzu, aby si žáci stačili  své odpovědi 
kontrolovat. 
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Na závěr se zeptejte, zda je nějaká kvízová otázka u které váhají o správné odpovědi. Zejména 
tam, kde bylo více možností a popřípadě udělejte společnou kontrolu těchto částí. 

4.2 To co dělám, vychází z mých hodnot (8 min)
Řízená imaginace, kladení otázek

Zkuste si teď na chvíli zavřít oči a představujte si… Stal/a jsi se sirotkem. Umírají lidé, které milu-
ješ. Nesmíš se vrátit domů do své země. To, co jsi budoval/a desítky let ti nenávratně shoří. 

Dejte žákům chvíli na to, aby se vžili do životního příběhu Komenského. Dále pokračujte slovy:

Komenský prožil ve svém životě  řadu opravdu těžkých událostí, ale nenechal se těmito překáž-
kami zastavit. Řídil se totiž ve svém životě jasnými hodnotami. Možná zapomeneš na detaily ze 
života Komenského, ale i ty si můžeš ve svém životě vybrat hodnoty, které tě podrží, když ti bude 
těžko nebo když ti  život bude házet klacky pod nohy. 

Pojďme se teď podívat, jaké hodnoty týkající se práce pomáhaly Komenskému.

• Jaká myšlenky z otázky č. 8 ve vašem kvízu si myslíte, že Komenský zastával?

Nechte odpovědět několik žáků. Pak promít-
něte slide se správnou odpovědí.

Ve dvojici si vzájemně odpovězte na otázku:

• Které z těchto hesel tě nějak oslovuje a 
čím?

Nechte dvojicím čas na diskusi cca 1 min, poté 
se ptejte k čemu dvojice dospěly.

Metodická poznámka 
Můžete žákům také přiblížit, proč zbývající hesla Komenský nikdy nenapsal. 
 
Heslo “Pracovat, pracovat, pracovat” nikdy Komenský neřekl, protože nabádal, aby člověk 
nepracoval až do úmoru, to je do posledních sil. Nabádal, abychom měli na mysli důležitost 
vyváženosti odpočinku a práce. A to i práce, která nás baví.  Je moudré  pojímat život, jako 
jeden celek. Nebuď ani líný, “co můžeš udělat dnes, střež se odkládat na zítřek”, a ani nebuď  
workoholik. Vše v životě má mít cíl: práce i odpočinek (spánek, čas s rodinou, sport atd.). 
 
Heslo “Hlavně ať máme plné břicho” by bylo pro Komenského nepřípustné. Podle Komenského 
jsou v životě důležité střídmost a řád.  Mnoho jídla, práce do úmoru, ale i nicnedělání, to jsou 
věci, které nás zabíjejí. Naopak střídmost a pravidelnost, nám dávají více radosti, a sil žít  život 
smysluplně a radostněji.

Aktivitu uzavřete slovy:

Komenský dělal to, co mu dávalo smysl, co ho bavilo, co viděl jako důležité. A i přesto čelil ne-
snázím. Byly to jeho vnitřní postoje a hodnoty, které mu pomohly obstát v osobním životě a být 
prospěšný i celé společnosti.

Život nemusí být vždy fér, ale když budeš zastávat férové hodnoty, tak obstojíš.

„Správně se daří dílo, když je poctivé a k Boží slávě.”

„Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit

ani jednotlivým členům tohoto celku.”

„Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl.”

„Neskládat ruce v klín.”

O práci Komenský řekl:
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5. Talent, úsilí a poctivost (10 min)
Práce s videem

Video uvedeme slovy:

V životě se nám nemusí dít jen tak fatální události jako zažíval Komenský. Mohou se nám při 
práci stát v porovnání s Komenského životem banálnější situace. Pro nás v tu chvíli ale mohou 
být velmi těžkými a nepříjemnými. Je dobré mít smysluplný cíl své činnosti. Ale je také důležité 
vědět, na jakých hodnotách svou činnosti stavíme. Nestačí pouhý talent, ale... 

Nechte větu nedokončenou a pusťte žákům 
video z prezentace: Podnikavost – Jonáš 
Oubrecht

Po skončení videa se žáků zeptejte:

• Co kromě talentu Jonáš potřeboval?

• Jak bys chtěl, aby Jonáš reagoval, kdyby šlo 
o tvé auto? Proč?

• Jak bys chtěl, aby Jonáš reagoval na stejnou situaci, kdyby byl tvým zaměstnancem? Proč?

• Jaké je Jonášovo životní heslo, co se týče práce?

Zkusme teď doplnit větu, kterou jsem zača(a), před spuštěním videa. “Nestačí pouhý talent, ale…” 

Nechte žáky větu dokončit, ať své odpovědi 
zapíší na tabuli.

Video shrneme dokončením věty: 

Nestačí pouhý talent, ale  + přečtěte, co napsali 
žáci na tabuli (např. je často třeba opravdová 
vytrvalost, mnoho úsilí a poctivost k druhým, 
ale i k sobě samému.) 

Jonáš to shrnul citátem: “Správně se dílo 
daří, když je poctivé a k Boží slávě.” 

6.1  Moje hodnoty zúročí můj talent  (10 min)
Tvořivá činnost

Požádejte žáky, aby si opět vzali svůj PL Pro co ráno vstávám z první hodiny. Nyní je požádejte, 
ať na druhou stranu tohto pracovního listu se pokusí namalovat sebe (postavu) nebo svoji firmu 
(budovu) a k tomu aby namalovali svou hlavní činnost podle tabulky na přední straně.

Nyní vyzvěte žáky, aby si pro svou činnost vybrali motto, které by jim mohlo být nápomocné, aby 
jej  zakomponovali do svého výkresu.

Na pomoc si žáci mohou vzít Komenského hesla, která jsme dnes zmínili. Mohou také použít jiné 
heslo, např. nějakého slavného člověka, které znají, nebo si mohou  vytvořit  heslo vlastní.

Talent, úsilí 
a poctivost

10 min

5

„Nestačí pouhý talent, ale…”

Reflexe 
a závěr

15 min

6
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Pro inspiraci jim promítněte Komenského 
hesla, která jsme dnes použili.

Vyzvěte žáky, aby pracovali svižně a zároveň se 
pokusili své toto dílo vytvořit obzvlášť krásně 
tak, aby když jej někdo uvidí, poznal, že člověk, 
který jej vytvořil je důvěryhodný a má takové 
hodnoty, že mu  může svěřit svou zakázku. Na 
práci žáci mají jen 5 minut.

6.2 Závěr (5 min) 
Reflektivní metoda

Přesuňte se na závěr s žáky do kruhu.  Žáci si vezmou svůj list s heslem s sebou a uveďte aktivitu 
slovy:

V úvodním videu Petr řekl, že: povolání = práce + smysl. Dodejme, že smysl může být ukrytý v 
hodnotě. Každý držíme nyní v ruce své hodnoty. Kdo bude chtít, může je nyní vyslovit do kruhu. 

Vezměte svůj list, stoupněte si na něj a kdo chcete, můžete dokončit nahlas tuto větu: Já si pevně 
stojím na tom, že…

Nechte odpovědět tolik žáků, kolik bude mít chuť vyslovit nahlas svoji proklamaci. Můžete se také 
přidat či na začátku dokončení věty modelovat. Nikoho do proklamace nenuťte.

Na závěr nechte 5 sekund ticha, aby v žácích mohly dozrát pocity.

Můžete lekci v kruhu uzavřít slovy:

Přeji vám, aby tak, jak nyní stojíte na svých hodnotách jste na nich pevně ustáli i vichřice a ná-
razy, které někdy život přinese. Ať s vámi překážky nezamávají. Přeji vám, aby se vám v životě 
dařilo a abyste podle svého povolání dokázali úročit svůj talent. Abyste byli tak, jako Komenský, 
aktivními tvůrci svého života a sami se aktivně přičinili o to, aby byl váš život naplněný, a to 
v každém věku.

Děkuji vám za vaši dnešní práci a úsilí. 

„Správně se daří dílo, když je poctivé a k Boží slávě.”

„Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit

ani jednotlivým členům tohoto celku.”

„Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl.”

„Neskládat ruce v klín.”

O práci Komenský řekl:
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