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„Nejlepším řešením výčitek  
je vzájemné odpuštění.“ 

J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Funkční rodina je významným základem pro vytváření našich dalších vztahů. V rodině však také 
můžeme prožívat první křivdy, mnozí rodiče dělají chyby, někdy i dost zásadní. Velkou pomo-
cí pro budoucnost mladého člověka může být odpuštění. Naučit se odpouštět je potřebné 
pro naše soužití v rodině, pro vztahy s přáteli i pro nás samotné.

Anotace
Žáci se pomocí videa zachycujícího životní příběh J. A. Komenského seznámí s tím, jaké těžkosti 
ve svém životě prožíval a jak se s nimi vyrovnával. Na základě dalšího videa se žáci zamýšlí nad 
vztahy v rodině. V dramatizaci budou hledat možná řešení běžných rodinných konfliktů a pomocí 
imaginační techniky prožijí, jakou úlevu pro vztah může přinést odpuštění.

Této lekci předchází hodinová lekce Zdravá rodina, kde žáci přemýšlí o vlivu rodinných vztahů na 
život. Její zařazení je vhodné pro naladění na obtížné téma odpuštění, ale není nezbytné.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:

• Konkrétní příklady, co je a co není odpuštění.

• Jak se Komenský vyrovnával se životními těžkostmi.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:

• Že konflikty ve vztazích jsou běžné a většinou je možné je řešit. 

• Co může přinést odpuštění do vztahů.

K jakému jednání lekce zve/vede:

• K aktivnímu řešení běžných konfliktů nejen v rodině.

• K prožitku odpuštění ve vztazích.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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• PL Konflikty v rodině  
(1x do čtveřice, 9 situací na listě)

• nafukovací balónek pro každého žáka

• prázdná kartička z barevného papíru 
pro každého žáka

Pomůcky 

• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jan Amos Komenský  
(dostupné v prezentaci)

• video Fotr versus táta   
(dostupné v prezentaci)

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. Seznámení, úvodní motivace (5 min)
Práce s příběhem

Pokud žáky neznáte, na začátku lekce se krátce představte, případně představte také organizaci, 
kterou zastupujete.

Domluvte si se žáky pravidla spolupráce během lekce, např. mluví vždy jen jeden a podobně.

Metodická poznámka 
Téma odpuštění v rodině je velmi intimní, je proto důležité, aby se žáci cítili během lekce 
v bezpečí a co nejpříjemněji. Abyste navodili dobrou atmosféru, můžete jim nabídnout, že 
je budete oslovovat křestními jmény. Pokud žáky učíte poprvé, můžete jim pro usnadnění 
oslovování rozdat jmenovky, například samolepky, na které si žáci své jméno napíšou. V 
takovém případě mějte před lekcí připravené samolepky na každé lavici, aby tvorba jmenovek 
nezabrala cenný čas lekce. 

Dále pokračujte slovy:

Nyní vám přečtu krátký příběh, pozorně naslouchejte příběhu i sobě, co ve vás tato slova 
vyvolávají.

Přečtěte pomalým tempem s pauzami u přímých řečí následující příběh:

Bývalý vězeň nacistického koncentračního tábora navštívil spoluvězně, který s ním prošel všemi 
útrapami.

„Odpustil jsi nacistům?” ptal se přítele.

„Ano.”

„Já ještě ne. Mě nenávist k nim pořád ještě sžírá.”

„Pak jsi ale jejich vězněm zůstal,” povídá mu jeho přítel jemně. 

 (De Mello, SJ, s. 136)

Nechte chvíli ticha, aby mohl příběh zapůsobit. Nijak ho v tento okamžik nekomentujte. Dále 
pokračujte slovy:

Teď se podíváme na příběh jednoho člověka, který měl spoustu důvodů k tomu nenávidět lidi 
kolem sebe a být zahořklý. Prožil mnoho tragických událostí. Podíváme se také na to, jak se s 
tím vším vypořádal.

2. Honzův příběh (15 min)
Práce s videem, rozhovor

Pusťte z prezentace video.

• Jaké důvody měl Komenský k tomu, aby 
zahořkl? 

• Co přes všechny tragické události, které ho 
v životě potkaly, dokázal? 

• Čím si vysvětlujete, že to dokázal?

Po každé otázce dejte žákům prostor pro formulování odpovědí. Tento rozhovor doplňte slovy:

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Honzův 
příběh 

15 min

2
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Jan Amos Komenský nemohl tyto tragické události nijak ovlivnit. Byla to jakási křivda, kterou 
cítil, a právě vše, co se mu stalo a co mu druzí udělali, jako by ho navíc „zavřelo do vězení“ tíži-
vých myšlenek a nepříjemných pocitů. 

Přesto se nenechal zlomit, nezahořkl, místo toho se snažil hledat dobrý vztah k lidem kolem 
sebe. Věřil tomu, že je potřeba druhým lidem odpustit, místo toho, abychom je donekonečna 
obviňovali.

3.1 Odpuštění v rodině (20 min)
Práce s videem, diskuse

Pro kvalitu našeho života jsou vztahy naprosto klíčové. Těmi nejbližšími vztahy, které na nás 
mají celoživotní vliv, jsou vztahy v rodině. Můžeme zde čerpat mnoho dobrého, ale také si může-
me hodně vzájemně ublížit. Proto se potřebujeme naučit odpouštět.

Teď se podíváme do kulis současného světa na dvě verze příběhu o otci a jeho synovi a zkusíme 
sledovat, jaký mají vztah.

Pusťte z prezentace první část videa: 

Pokládejte žákům postupně následující otázky:

• Co vás na této části videa zaujalo?

• Jak byste popsali vztah otce a syna ve 
videu?

Metodická poznámka 
Žáci pravděpodobně upozorní na kladný vztah otce a syna, mohou vyvodit závěr, že 
pravděpodobně žijí spolu sami a o to víc stojí jejich soužití na důvěře. Jejich domněnky 
nevyvracejte, povzbuzujte je k aktivní účasti.

• Jaká má otec od svého syna očekávání? 

Metodická poznámka 
Žáci např. odpovídají, že otec působí jako realista, ví, že syn může přinést špatnou známku, 
ale věří mu.

Nyní se společně podíváme, jak se celý příběh dále odvíjí.

Pusťte z prezentace další část videa:

Reagujte na události z videa následujícími 
otázkami:

• Co si myslíte, že otec prožívá v tu chvíli, kdy 
se dozvěděl o nabouraném autu?

• Je reakce otce podle vás adekvátní?

• Jak se staví syn k tomu, že si bez dovolení 
půjčil auto?

15 min

Odpuštění není 
samozřejmost

3
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Metodická poznámka 
Žáci například odpovídají: Ospravedlňoval se, neviděl v tom problém.

• Jak se staví syn k tomu, že auto naboural? 

Metodická poznámka 
Žáci například odpovídají: Zlehčuje situaci.

• Jak takový způsob zvládání situace může ovlivnit vztah otce a syna?

Upozornění 
Klaďte otázky záměrně v přítomném čase, aby žáci nabyli dojmu, že se příběh právě odehrává 
a mohou ho ovlivnit.

Nyní se žáci na sebe otočí ve dvojici a budou mít minutu na následující úkol:  

Nyní si představte, že se otec moc zlobí. Představte si, že syn provedl něco daleko horšího (např. 
opakovaná krádež v domácnosti), jaká by mohla být otcova reakce?

Nechte žáky ve dvojici minutu diskutovat a navrhovat možné pokračování příběhu. 

Metodická poznámka 
Vyzvěte žáky, aby se při vytváření příběhu nespokojili jen s reakcí „špatně“. Povzbuzujte je 
k vytvoření potenciálního scénáře.

Pusťte z prezentace další část videa.

Vyzvěte žáky, aby se přihlásili všichni, kteří 
se svým scénářem přiblížili promítnuté části 
příběhu. 

• Proč syn neočekával takovou otcovu 
reakci? 

Metodická poznámka 
Žáci např. odpovídají: Otec byl v jiných situacích hodný, férový, měli se rádi aj.

Teď se zkuste vžít do role otce a představte si, že někdo vám blízký (kamarád, sourozenec, rodič) 
zklamal vaši důvěru tím, že si půjčil bez dovolení něco, na čem vám záleží, o co se z principu 
dělit nechcete nebo na co jste si dlouho pracně vydělávali.

Nechte žáky ve dvojicích opět diskutovat nad jejich návrhy řešení. Čas jedna minuta.

Pusťte z prezentace poslední část videa.

• Co vás v poslední části video překvapilo?

• Proč poslední část videa působí nereálně?
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Metodická poznámka 
Žáci odpovídají například: Otec se vůbec nezlobil, jako by ani nebylo co odpouštět.

Vyzvěte žáky, aby generovali důvody, proč je poslední část videa nereálná, a diskutovali o nich.

Aktivitu můžete zakončit slovy:

Někdy se člověk, kterého máme rádi a on má rád nás, nemá důvod chovat k nám špatně. Je 
hodný, vždy ochotný a je tady vždy pro nás. To nám ale nedává důvod spoléhat se na to, že se 
tak bude chovat za jakýchkoliv okolností. Nemůžeme spoléhat na to, že když druhému ublížíme, 
nebude se zlobit nebo že nám odpustí. Odpuštění není samozřejmost a bez něj se mohou naše 
vztahy nenávratně změnit. 

Varianta 
Místo práce s videem můžete využít následující dvaceti minutovou  aktivitu.  
 
Rozdělte žáky do trojic. Jejich úkolem je si navzájem sdělovat svoje zkušenosti. Prvním 
tématem je: Kdo mě štve a proč?  
 
Nechte žáky chvíli pracovat, u některých skupin se případně zastavte. Poté jim položte další 
otázku: Co dělám, když mě někdo štve? Jak reaguji? Trojice pokračují v práci. 
 
Poslední otázkou je: Co dělám, abych dokázal odpustit, abych s dotyčným nadále vycházel? 
Trojice pokračují v práci. 
 
Poté žáky požádejte, aby si každý z nich připravil odpovědi na tyto tři otázky každý sám 
písemně. Mohou se držet již vyřčeného nebo si sepsat nové odpovědi. Ještě jednou jim otázky 
připomeňte: 
 
   •  Kdo mě štve a proč?  
 
   •  Co dělám, když mě někdo štve? Jak reaguji? 
 
   •  Co dělám, abych dokázal odpustit, abych s dotyčným nadále vycházel? 
 
Podle času nyní vyzvěte všechny žáky, kdo by chtěl sdílet svoji odpověď na třetí otázku s celou 
třídou.

3.2 Co je a co není odpuštění? (5 min)
Rozhovor - výklad

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

Pomáhejte žákům s hledáním příhodné formulace. Na závěr shrňte s pomocí prezentace.

● zapomenout, že nám ten druhý ublížil

● být slaboch

● být naivní

● neznamená to nechat si všechno líbit

● nedáváme tím najevo, že se nic špatného nestalo

● že se budeme automaticky cítit dobře

Odpuštění neznamená:

● proces

● vědomé, dobrovolné zrušení závazku

● rozhodnutí, že se druhému člověku nebudu mstít

● možné, i když se nám ten druhý neomluví

● cestou ke svobodě od pocitů hořkosti a vzteku

● předpokladem pro smíření ve vztahu, pokud o něj usiluje

i druhá strana

Odpuštění je:
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4. Konflikty v rodině (25 min)
Dramatizace, kladení otázek

V minulé hodině jsme mluvili o odpuštění. Vztahy s sebou přinášejí také konflikty. Ani ty nejlepší 
rodiny, které drží při sobě, se jim nevyhnou. Když se řekne konflikt, každému se možná vybaví 
něco trochu jiného.

Vzpomene si někdo z vás, jak jste se doma s někým pohádali? Nebo jak doma proběhla nějaká 
hádka? Kdo si dokáže vzpomenout, zvedněte ruku. Přemýšleli jste někdy o tom, kvůli čemu se 
doma nejčastěji hádáte? Jsou hádky přínosné, nebo situaci doma jenom zhoršují? 

Zvedněte také ruku. Pravděpodobně se přihlásí většina 
žáků. Okomentujte to slovy: 

Zkušenosti s hádkou se vám za chvíli budou hodit. 
My si teď zkusíme sehrát takovou domácí hádku. 
Navštívíme jednu rodinu - mámu, tátu, syna a dceru 
- a podíváme se, jak spolu žijí a řeší svoje konflikty. 
Vytvořte čtveřice, ve čtveřicích si rozdělte tyto role. 
Poprosím vás, aby si z každé skupiny přišel jeden žák 
vylosovat zadání scénky.

Konflikt na lístečku je jasný. Vaším úkolem je sehrát 
tento konflikt v rodině. Dále máte za úkol pokusit se 
tento konflikt v rámci „vaší rodiny” vyřešit. Na přehrání 
scénky budete mít maximálně 2 minuty a měli byste v 
ní dojít k řešení, popřípadě i k usmíření.

Na přípravu dramatizace máte 2 minuty. 

Dejte žákům minutu na rychlou přípravu na rozvržení 
rolí a nastínění situace, pak můžete zahájit scénky.

Metodická poznámka 
Na přípravu nedáváme příliš mnoho času, poté bude hádka a hlavně její řešení autentičtější, 
inscenování povede žáky k akčnějšímu řešení problému.

Scénky oceňte a doptejte se žáků:

• Jaké pocity jste při hraní scénky měli?

Můžete jim například nabídnout:

• Báli jste se?

• Měli jste pocit vítězství? 

• Chtěli jste se usmířit?

• Měli jste chuť druhého porazit?

Konflikty v nás snadno způsobí velké emoce, dokonce i když je pouze hrajeme jako scénku. 

• Co vám pomohlo pocity zvládnout a dovést konflikt ke smíření a řešení?

Diskusi uzavřete slovy:

Konflikty mezi lidmi vznikají běžně. Samotné konflikty nejsou problém, umožňují nám vyjasnit si 
rozdílná stanoviska. Důležité ale je, abychom se konflikty naučili řešit, abychom hledali kompro-
misy a dokázali si i odpustit. Jinak v našich rodinách i našich dalších vztazích zbytečně zůstane 
napětí. A pokud takové napětí trvá dlouho, může se nám stát vězením. 

Konflikty 
v rodině

25 min

4

Odpuštění – šance na nový začátekStřední odborné učilištěPracovní listy: Konflikty v rodině

Dcera chce jít na večírek 
s přáteli, neví, kdy 

přijde domů. Máma se 
na ni zlobí a nechce ji na 

večírek pustit.

Táta zapomněl 
na maminčiny 

narozeniny. Máma 
s ním nemluví.

Děti se hádají kvůli 
tomu, kdo uklidí 
společný pokoj. 

Máma jim hubuje, 
protože se také zlobí 

kvůli nepořádku.

Někdo zvoní 
u domovních dveří. 

Rodina se dívá 
na napínavý film, 
nikomu se nechce 

jít otevřít. 

O víkendu rodina 
obvykle jezdí 

na návštěvu k babičce. 
Táta by ale rád jel 

s kamarády na ryby, 
dcera/syn chce jet 

s kamarády na chalupu, 
máma na návštěvě trvá.

Syn donese ze školy 
špatné známky, rodiče 
se navzájem obviňují, 

kdo za to může.

Rodina se nemůže 
dohodnout, na co 

se budou večer dívat 
na televizi.

Syn potřebuje 
do školy kružítko. 

Máma ho zapomněla 
koupit.

Syn chce jet se školou 
na výlet, tátovi se cena 

výletu zdá vysoká, 
nechce synovi peníze 

dát. Máma chce synovi 
výlet zaplatit. 
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5. Jak opustit vězení (10 minut)
Řízená imaginace

U myšlenky vězení se teď na chvíli zastavíme. Do jednoho vězení vás krátce vezmu, zavede nás 
tam naše mysl. 

Metodická poznámka 
Následující text čtěte žákům pomalu, dělejte pauzy, aby měli čas se do vámi popisovaného 
obrazu ponořit.

Nyní si každý opřete hlavu o ruce, zavřete oči a lehněte si na lavici, pokud chcete, můžete se úpl-
ně sbalit klubíčka. Zkuste si vybavit nějaký svůj konflikt, který není dořešený. Teď si představte, že 
jste takto schoulení ve vězení. Jste zde sami, je tma, utíká den za dnem, noc za nocí, jeden den se 
podobá druhému… uplynulo několik týdnů…

Možná se cítíte beznadějně nebo jste vzteklí, smutní, možná si připadáte zbyteční a k ničemu, 
máte strach, že je to již napořád. Je tu zima a tma. Stýská se vám po svobodě, po radosti, po 
pochopení, po přijetí od druhého člověka. Doléhají na vás různé myšlenky: Kdy se dostanu ven? 
Proč se to stalo zrovna mně? To se nedá vydržet! Je to nespravedlnost!

Najednou vás napadne se po vězení rozhlédnout a v rohu zahlédnete kousek látky. Je to cosi 
zabaleného v šátku. Jste zvědaví, nikdy předtím jste si šátku  nevšimli. Pomalu se šátku dotknete. 
Rozbalujete první cíp šátku a pojmenováváte si v mysli pocity, které vás tíží. Rozbalujete druhý 
cíp šátku a rozhodujete se, že se těmito pocity nenecháte paralyzovat. Rozbalujete třetí cíp šátku 
a začínáte lépe rozumět tomu, co se ve vás odehrává. Rozbalujete čtvrtý cíp šátku a vyjasňují se 
vám další souvislosti. 

Uprostřed rozbaleného šátku leží... klíč. Berete si ho do ruky. Nahmatáte dveře těsné temné míst-
nosti a nahmatáte klíčovou dírku. Klíč tam pasuje! Nyní už stačí jen klíčem otočit, otevřít dveře a 
projít jimi ven… můžete narovnat záda, můžete se dokonce znovu po týdnech postavit, jste volní, 
jste opět na svobodě.

Několikrát se zhluboka nadechněte, pomalu otevřete oči, můžete se protáhnout. Vítám vás 
zpátky.

Teď jste navštívili zvláštní vězení. Běžně totiž od něho nemáme klíč a nemůžeme se sami dostat 
ven. Tohle vězení je ale vězením, do kterého se zavíráme sami - je to vězení neodpuštění.

Jan Amos Komenský také prožíval různé těžkosti ve vztazích a došel k tomu, co je tím klíčem.

Promítněte slide s citátem.

Byl přesvědčen, že nejlepším řešením výčitek je 
vzájemné odpuštění. Odpuštění je klíčem, díky 
kterému se můžeme dostat ven na svobodu. 
Někdy nemusí být  snadné tento klíč použít, 
ale máme ho vždy k dispozici. 

Jak opustit 
vězení

10 min

5

„Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.”
J. A. Komenský
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6. Reflexe a závěr (10 min)
Prožitková metoda

Pokud je to možné a je ve třídě dostatečně otevřená atmosféra, přesuňte se na závěrečnou 
aktivitu do kruhu. Položte doprostřed nafukovací balónky. Každý žák si jeden vezme. Pokud to 
možné není, rozdejte každému žákovi jeden balónek a zůstaňte v lavicích. Sami si také jeden 
vezměte.

Každý v životě prožíváme nějakou křivdu, někdo nám, ať už vědomě nebo nevědomky, ublížil. 
Rádi bychom to překročili a šli dál, ale křivda nás tíží jako nějaké závaží. V našich vztazích je 
hořkost a smutek. Každá taková křivda či nedorozumění v nás působí určité napětí.

Zkusíme si teď namodelovat úlevu, kterou nám může přinést odpuštění. Pokud teď aktuálně 
máte nějaký vztah, ve kterém si odpuštění nedokážete vůbec představit, vyberte si k tomuto tré-
ninku nějaký jiný, kde to je pro vás jednodušší.

Zkuste si teď tedy vybavit nějakou událost, kdy vám někdo ublížil nebo došlo k nedorozumění, 
které vás zranilo. Představte si, že to, co se stalo, foukáte do balónku. 

Každý žák nyní foukne do balónku, vy do svého také foukněte.

Teď si představte negativní pocity, které ohledně té situace máte. Představte si, že je také foukáte 
do balónku. 

Každý žák znovu foukne do balónku, vy do svého také foukněte.

Představte si, že ve vás tyto negativní pocity rostou, bobtnají, nafukují se. Dofoukněte svůj baló-
nek na maximum. 

Žáci dofouknou balónky, vy svůj také dofoukněte. Pokračujte slovy:

Nakonec to vše, co je v balónku, co je v nás, ubližuje hlavně nám samotným. Odpustit je jako 
odpustit část vzduchu z balónku, odpustit z nás pryč napětí, zlobu, nechat ji odejít a rozhodnout 
se odpustit. Rozhodujeme se vědomě, že zlobu a hořkost už dál ve svém životě nechceme, že se s 
nimi raději rozloučíme.

Zkuste teď také udělat takové rozhodnutí. Pomalu přitom vypouštějte vzduch z balónku. Zkuste 
si představit, že se tím pomalu zbavujete napětí, zlosti, smutku, hořkosti. Můžete z balónku vy-
pustit jen tolik vzduchu, kolik chcete a potřebujete. Je to jen na vás.

Každý žák vypustí tolik vzduchu, kolik potřebuje. Nakonec vyzvěte každého žáka, aby se zhluboka  
nadechl a dlouze vydechl.

Metodická poznámka 
Pokud se někteří žáci zdráhají a do aktivity se nezapojí, respektujte to, není potřeba to 
komentovat ani tomu věnovat jinou pozornost. Požádejte je, aby byli v klidu, nemluvili 
a respektovali zbytek třídy.

Vraťte se s žáky do lavic a každý si vezme kartičku  na výrobu Nezapomněnky.

Nyní si dáme chvilku každý sám pro sebe. Napište si na lístek jednu myšlenku, která pro vás je z 
dnešního programu důležitá či užitečná a rádi byste ji nezapomněli. Nemusíte spěchat, dejte si 
čas na to, abyste zachytili to, co je pro vás klíčové.

Nechte žákům čas, aby si mohli zapsat svou myšlenku.

Svou Nezapomněnku si můžete uložit např. do peněženky nebo někde vystavit, abyste myšlenku 
nezapomněli a mohli se k ní vracet.

Jak opustit 
vězení

10 min

6
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Lekci můžete shrnout a zakončit slovy:

Odpuštění není samozřejmost, je darem, ať už odpouštím já, nebo je mi odpuštěno. Není snad-
né, je to cesta, která vyžaduje úsilí a řadu vědomých kroků a rozhodnutí. Nestačí jen o odpuštění 
přemýšlet, ale potřebujeme ho prožít. Když se nám to daří, přináší to úlevu a radost nejen nám, 
druhému, ale je to zkušenost, že odpuštění je možné, obohacuje i naše další vztahy.

Přeji vám, abyste mohli zažívat odpuštění, které bude darem a lékem i pro vás samotné. Ať do-
kážete jednou se svými partnery vytvořit příjemnou rodinu pro svoje děti.
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